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Türkçe Özet Üzerine... 
Yıllar önce müsveddelerini yazarak tamamlamış olduğum, ama bazı 
talihsizliMa- yüzünden bir türlü yayınlama firsatı bulamadığım bu 
çalışmanın okuyucusuyla buluşması için bu kadar zamanın geçmesi takdiri 
üahi olsa ga^ek 

Elinizdeki bu kitap, Muhammed Şelmır'un el-Küâb ve'l-Kur'ân -Kırâe 
Muasıra adh kitabıyla Hâle el-Ürî'mn Şelmır'un kitabı iızerme yapüğı 
Kırâe fi Kitâbi'l-Küâb ve'l-Kur'ân adh özet çalışmasından elde edilen 
Türkçe özet bir çalışmadır. Başlangıçta hedefimiz sadece Hale Hanımın 
yapüğı özet çalışmayı Türkçeye kazandırmakü. Ancak çevirinin lıiçbır 
aşamasında müstağni kalmadığımız asıl kitaba müracaaüanmızda Arapça 
özetin bazı yönlerden Muhammed Şehrûr'un fikirlerini tam olarak 
yansıtamadığı, bazı yerlerde de konunun son derece j'üzej'sel işlenmesi 
yüzünden anlama kopukluklarına sebep olabileceği endişesiyle kendimizi 
Aı̂ apça özet çalışmayla sınırlamadık. Bu caizden kitaptaki pekçok konu 
Arapça özetten oldukça ferklı olarak ve kimi zaman da daim geniş 
açıklamalarla ele alınmış oldu. 

Bu kitapta yer alan tüm dipnotlar taralımızdan konulmuştur. Bunun için 
ismimize reto^ans olan aynca bir işaret kojınadık. Ancak Hâle el-Ûıî'ye ait 
olan dipnotlarda (HU) kısaltmasıyla kendisine işaret edilmiştir. 

Metinlerdeki vurgulamalar zaman zaman asd kitaptan, feyda mülaliaza 
edildiği duaunlarda da tarafimızdan konmuş ve bıuıa dair tefi-ık 
konmamıştır. 

Ayet çevirilerinde özellikle bir meal takip edilmemiştir. Zira kitabın 
lügavî mülahazaları dikkate ahnarak âyetlere meal venlm^'e çalışılmıştır. 

Son olaı-ak müsveddelai üd defa bügisayaı-a yazım zahmetine 
kaüandıklan için eşim Feride'ye ve oğlımı Alımet Emııı'e; son okımıayı 
gerçekleştirerek çok kıymetli düzeltrne ve değerlendinnelerde bulunan değerh 
dost Dr.Burhanettin Tatar'a teşekkür eünek benim içm zevkli bir görevdir. 

Çahşmak bizden, tevfik Allalı'tandır. 
Mustafa Ünva" 
Kurupelit, 2(X)1 



Arapça Özet Üzerine... Niçin Bu Kitap? 
Fikrî durgunluğa ve entellektüel reaksiyonlarm kıtlığına rağmen 
hemen her gün yayıncılar, belli seviyede de yayılma imkanı elde 
eden İslâm ve Kur'an'la ilgili pek çok eseri yayımlamaktadırlar. 

Bu yayınların büyük kısmı, nakilden ve yem hiçbir şey ortaya 
koymaksızın sadece eskiyi tekrardan yalıut da geleneğe ait dev 
eserleri ihtisar etmekten öteye geçmemek-tedir. Bu yayınlardaki tek 
yeniliğin, önceki eserlerin daha kolay bir üslûpla yemden sunulması 
ve onların savunulması olduğu söj'lenebilir. 

Bazı çağdaş İslâmî yayınlarda ise savunulan göriışlerin pozitif 
olduğunu göstenne adına ütopik sayılabilecek birtakım sapmaların 
bulunduğu gözden kaçmamaktadır. Üstelik bu tür sapmalar İslâmî 
düşünceye mukavemet eden aydmlaımıa taraftarlarının, hatta 
kendilerine "aydmhkhkçılar!" denen kimselerin çıkardıkları eserlerde 
de zaman zaman ortaya çıkmaktadır. 

Buradan hareketle şunu söylemek istiyoruz: İnanç, samınüyet, 
özgünlük ve yaratıcılığın kendisinde toplandığı islâmî yapıta zor 
rastlanan bir dönemde bulunuyoruz. Böyle bir ortamda zor 
rastlanan bir eser ortaya çıktığında da onun önemsenmesini ve 
kutlamnasım beklemek çok görtilmemelidir. 

Takdim ettiğimiz bu çalışma sözünü ettiğimiz nadir eserlerden 
birisidir. Bu kitap Cambridge Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
alanından doktoralı, Suriyeli Mühendis Dr. Muhammed Şehrûr'un 
"el-Kur'ân ve'l-Kitâb" adh eserinin özetidir. Bu özet çalışmayı da 
entellektüel insan Hâle el-Ûrî hanım gerçekleştirdi. 

Eliııizdeki eser; kendisinde inanç, samimiyet, kültür ve zekânın 
bir araya geldiği bir çalışmadır. Yazar onu tamamlamak uğnına 
ömrünün yiniiibeş yılını harcamıştır. Doğnısu tüm olumsuzlukların 
üstesinden gelip gerekli tüm araç ve gereçleri hazırlay-acak derecede 
yaptığı işe gönülden bağlı bir insandan başkası bir çalışma uğruna 
yimiibeş yılını veremez her halde. İnanç ve kültürle dopdolu bu 
yimıibeş yılın, daha önce elde edilmemiş ve ulaşılmamış birtakım 
bulgu ve sonuçlara sahip olması gayet doğaldır. Bu itibarla ulaştığı 



bütün sonuçlara katılmasak bile böylesi bir çalışmanın övgü ve 
taktire müstehak olduğunu kabul etmemiz gerekir. 

Hiç mübalağa yapmadan bu kitabın İslâmî kuramların ve 
insanların sıkı sıkıya bağlı kaldıkları selefçi statüko çerçevesini aşan 
bir çalışma ve arzu edilen İslâını yenilik yolunda ciddi bir adım 
olduğunu ifade etmek isliyoruz. Zira selefçi statükoya aşırı 
bağlanılan yerde donmadan başka hiçbir ilerleme ve gelişmenin 
olmayacağı açıktır... 

Eksiklik ve geri kalmışlıkları gün gibi ortada olması sebebiyle 
selefi çizgiye saldıran bazı yenilikçiler (müteceddidîn) yönelttikleri 
tenkitlerinde herhangi bir yönteme ihtiyaç bile duymamaktadırlar. 
Ancak "el-Kur'an ve'l-Kitab" adh eserin müeUıfı kelimenin tam 
anlamıyla bir yöntemci ve keskin, berrak ve bilimsel bir kafa 
yapısına sahip bir araştırmacıdır. Müellif, Ehû Ali el-Fârisî'mn^ 
temellerini attığı "lügavîyöntemi" izlemekte ve el-Fâı-isrnin "lügavî 
araştırmalarda eş-anlamlı olduğu sanılan lafızlar farklıdırlar" 
(mâ yuzannü fi'd-dirâsâti'l-lüğaviyye mine'l-müterâdifât hilve 
mine'l-mütebâyinât) şeklindeki meşhur özdeyişim kendisine anahtar 
yapmaktadır. Bu anahtarı çevirdiğinde ise kendisine bazı yeni 
ufuklar açılmakta ve lafızların delâletlerinde derinlik kesbetmesi 
neticesinde örneğin el-Kitâb kelimesinin el-Kur'ân kelimesinden 
farklı olduğunu vurgulamaktadır. Bunun gibi risâlet ve nübüvvet 
kelimelerinin de farkına işaret etmekte ve müteşâbıhler konusunu 
ortaya çıkış sebeblerini ortaya koyarak incelemektedir. Ayrıca 
"had" terimiyle ilgih olarak da etimolojik anlamı devreye sokarak 
ölçütlerin ve matematiksel programların sonu, ucu yaklaşımından da 

1 Ebû Ah el-Fârisî, 288'de Şîraz yakınlarındaki Fesâ kasabasında İranlı 
bir babayla Arap asıllı bir anneden dünyaya gelen büyük bir dil 
bilginidir. Zeccâc, İbnü's-Serrâc, Ebû Bekr b. Ha\yât. İbn Düreyd, Ebû 
Bekir b. Mücâhid gibi meşhur âlimlerden ders aldı. En önemli eserleri 
arasında Mekâyisi'l-Lüga ve el-MucmeFi saymak mümkündür. 
377/987 yılında da Bağdad'da vefat elti. Geniş bilgi için bkz. TDV. 
İslam Ansiklopedisi, X, 88-89. 



hareketle "hadler" konusunda bir kuram ortaya koymaktadır. Aynı 
şekilde etimolojik anlamdan hareket ederek "el-hanîfiyye" kelimesi 
hakkında da bugüne kadar bilinenlerden tamamen farklı bir anlayış 
sergilemektedir. 

Müelhf bütün bunlarda bazı uftıklar keşfetmekte, yem bojaıtlar 
ortaya koymakta ve herhangi bir açık nasla yahut herkesin kabul 
ettiği bir esasla çeliştiğinin söylenemeyeceği gerçekten çok ciddi 
birtakım neticelere ulaşmaktadır...Görüşlerinin dayanakları 
bulunmakla beraber kimi zaman onların rivayetlerle ve me^jhur 
yanlış terkedilmiş doğrudan daha hayırlıdır^ görüşünü 
benimseyenlerin duygularıyla çatıştığı ifade edilmelidir. 

Bu yorucu ve gayretli çalışmaya karşı beğeni ve takdir 
duygularına sahip olduğumu ve ulaştığı sonuçların hepsine olmasa 
da çoğunluğuna katıldığımı söylemeliyim. Daha önce de sözünü 
ettiğim gibi müellifin Kur'ânî naslardakı kelimelere etimolojik esası 
uygulayan lügavî yönteme sıkı sıkıya sarılıp uj'gularnasının sebep 
olduğu bazı içtihatlarına katılmıyonun. Çünkü lügavî yöntem, 
Kur'an dışındaki her kitap için caizdir. Kur'an, Arap 
dilbilimcilerine muhalif, kendine özgü bir dilbilgisine (nahiv) ve 
Arapların kastetmediği ıstılahı bazı anlamlara sahiptir. 
Dolayısıyla Kur'ân'ın dilhilgisini ve anlamlarını, nahivcilerin veya 
kelimenin etimolojik kökeninin gerektirdiği şeylerle 
sınırlandırmamız doğru değildir. Kur'an; önder, imam ve asıldır. 
Delil O 'nunla getirilir, O 'na karşı dehl getirilmesi uygun olmaz. 
Örneğin kadınlar anlamına gelen nisa kelimesinin ertelemek, 
geciktirmek anlamına gelen nese'e'ûsa türediğım söylemesi 
Kur'ân'ın bu kelimeyle erkeğe mukabil olarak kadım kastettiği 
gerçeğini değiştirmez. Aynı durum, "yakaları" anlamına gelen 
cüyübihinne {ö^jirh) veya "ayaklarını yere vurmasınlar" demek 
olan lâ yadnbne biercülihinne {öi^J-i ö^j^ "i) veya "göğüsler" 

^ Türkçede bu söz daha çok "galaî-ı meşhur lügat-ı fasihten evladır'' 
sözüyle karşılanır. 

10 



anlamındaki es-sudûr ( j j - ^ l ) veya "kalpler" demek olan el-kulûb 
(^jM) veyahut "mal ve erkek evlatlar" anlamına gelen el-mâlü 
ve'l-benün (uji^'j i-Mi) lafızlarının etimolojik kökenleri için de söz 
konusu olabilir. Saydığımız bu ve daha başka kelimeler hakkında 
müellif, etimolojik köken yöntennm çok sıkı sarılmakta ve Kur'âm 
Nassı bu kalıba sığdırmak için adeta zorlamaktadır. Doğal olarak da 
bu yaklaşım, müellifin hiç de lüzumlu olmayan birtakım sonuçlan 
zoranlu sonuçlarmış gibi dikte etmesine neden olmuştur. 

Ancak bütün bu hususların bir şeye delâlet etmesi gerekiyorsa o 
da Kur'ân'm büjaiklüğü ve eşsizliği olmalıdır. Çünkü Kur'an, büyük 
olan herşeyden, hepimizden daha büyüktür. Genişlik, kapsambhk ve 
açılım özelhklerine salıip olan Kur'ân'ın bütün kapılarının açılması 
ve bütün hazinelerinin keşf edilmesi için sadece tek bir yöntemin 
kullanılması 3-eterh olamaz. Örneğin "lügavî yöntem" Kur'ân'ın 
kapılarından birisini açarken, "psikolojik yöntem" de bir başka 
kapıyı aralar. Belagat uzmanlarının Kur'ânî nazmın mucizevî sırrını 
ortaya koyma hedefiyle kullandıkları "mûsikî yöntemi" de başka bir 
kapıyı açmaktadır. Yöntem olarak Kur'an işaretlerinin bilimsel 
buluşlarla sergilediği uygunluk ve ahenk doğrultusunda Onun 
mucizevî konumunu belirlemek de dördüncü bir anahtar 
durumundadır. Bu neslin bugün için salıip olmadığı ama Kur'ân'a 
yönelik daha pek çok anahtarın var olduğu, daha da var olacağı 
kuşkusuzdur. Nitekim bugün sahip olunmayan anahtarlara da bir 
başka nesil ulaşacaktır. 

Ancak tüm bu söylediklerimiz, elinizdeki bu eserin sunduğu eşsiz 
ve soylu katkıyı, müellifinin belirli bir yöntemi kullanması 
sonucunda elde ettiği ayrıcalık ve üstünlüğü, onun gayretini, 
zekasını, çerçöpü atarak öze ulaşan matematiksel ve bilimsel kafa 
yapısını ve İslâmın, güçlü ve aktif olduğu çağın dev problemlerine 
göğüs gererek nasıl üstün geldiğini gözler önüne serme yolundaki 
rağbetini hiçe saymak anlamında algılanmamalıdır... Aksine bütün 
bu nitelikler Şehrûr'un eserini eşsiz kılmakta ve onu İslâmî 
düşüncenin yenilenmesi yolunda şiddetle acil çözümler bekleyen 
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problemlere güçlü cevaplar sunan bir yarışçı konumuna 
yükseltmektedir. 

Bu özet kitabı yayınlamamızın bir başka sebebi de, asıl kitabın 
çok yoğun ve hacim açısından da büyük bir cilt olmasıdır. Asıl kitap 
sıradan bir okujmcuj'a gerçekten ağır gelecek kadar kabarık ve kalın 
olup büyük boy yaklaşık 750 sayfadır. Bir başka sebep de, kitabın 
şöhret bulmaması, hatta Mısır basın yayın organlarınca bu esere salt 
bir işaret dahi edilmemiş olmasıdır.^ Bunun için sözkonusu zor 
dengelemenin üstesinden gelmek bir zaruret haline gelmiştir. Bu 
düşünceler içerisinde Hâle hanınım şükran duygularına lâyık büvaik 
emeği sayesinde elinizdeki özet gerçekleşmiş oldu. Bu çalışma derin 
ilim yolcuları için başlangıç, kendilerini yeterli görenler için de 
soyı olarak değerlendirilebilir. Zira okujaıcuya asıl kitabın içerdiği 
en önemli konular hakkında genel fikir vemıektedir. 

Bu vesileyle inşallah yayınevimiz " I L ı j U . _ "Ijir 
savaşçıyı donatan, savaşmış olur"^ hadisi gereğince 3'apmak 
zorunda olduğu görevin bir kısmını yerine getimıiş olur. 

Cemâl el-Bennâ 
Kahire, Cemâdi'l-Âhir-1414 - Aralık 1993 

^ Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de de kitabın varlığı hakkında maalesef 
hiçbir işaret nıe^•zu bahis olmamıştır. 

* "Bidâyetü'I-müctehid ve nihâyetü'l-muktesıd"" 
' Bkz. Buhârî, Cihâd 38 ; Müslim, Cihâd 135, 136 ; Ebû Dâvûd. Cihâd 

20 ; Tirmizî, Fedâil 6 ; Nesâî, Cihâd 44 ; Deylemî, Ciliâd 26 ; Ahmed. 
I, 20, 53 ; IV, 115, 116, 117 ; V. 192, 193, 234. 
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Başlarken 
Önceki âlimler Allah'ın kitabmı tefsir ve tahlil etme hususunda en 
küçük bir gayretten kaçmmamışlar ve diL belagat, edebiyat, nahiv, 
fıkıh ve bilimsel gelişmeler gibi pekçok alanda Kur'ân'ı gündeme 
taşunak suretiyle geniş araştırma ve incelemelere konu 3'apmışlardır. 
Onların bu gayretleri ve hemen her alanda Kur'ân'ı konuşturma 
çabaları; Müslümanın zihninde şu düşüncenin kökleşmesine neden 
olmuştur: "Önceki âlimler, sonraki nesillere bırakınız yeni bir 
anlayış ortaya koymaları imkânını. yeni bir keşif 
gerçekleştirmeleri, akıllarını çalıştırma imkânı dahi 
bırakmamışlardır." Bu yanlış ve köklü düşüncenin doğal bir 
sonucu olarak bütün çalışmalar, öncekilere ait görüşlerin bir araya 
getirilmesinden veya bazılarının kapalı bir görüşünün 
açıklanmasından yahutta öncekilerden birinin görüşünün yine 
öncekilerden bir başkasının görüşüne tercih edilmesinden öteye 
geçememiştir... Sonuçta da durgunluk ve donma hakim olmuştur. 
Çok uzun ve kesintisiz bir zaman Kur'ân'ı ve bizleri önceki âlimlerin 
anlayış ve kavrayışlarına esir eden yaklaşım, Allah'ın kitabının derin 
tefekkür ve araştırmayla incelenmesini engellemekle kalmamış, 
ayrıca onun tek başına anlaşılmaya çalışılmasından bile şiddetle 
kaçınılmasına neden olmuştur. 

Oysa bizler böyle davramakla " o f ^ j V i ^ JJ^\ i j j j ü 

j j j i ^ l j " _ "Kur'ân'ı harmanlayın, çünkü onda öncekilerin ve 
sonrakilerin ilimleri vardır" sözünün ruhuna ve mesela Fahi'eddîn 
Râzî'nin şu ifadesine kulak tıkamış olmuyor muvuz?: "Kur'an'daki 
her harfin ve her harekenin mutlaka bir katkısı, bir anlamı vardır. 
Beşerî akıllar bu faydaların ancak bir kısmına ulaşırlar, 
çoğunluğuna da ulaşamazlar. Çünkü insana ilmin az bir kısmı 
verilmiştir." Şüphesiz beşerî akıllar, zamanın ilerlemesi ve bilgi 
düzeyinin gelişmesiyle ilerleme gösterir, buna bağlı olarak bugün 
bilmediğimiz bir şeyi yarın bilebilmekteyiz. Sözgelimi bugün çeşitli 
ihtisas sahalarında incelemeler yapan bazı çağdaş ilim adamlarının 
sahip olduklarına ve Allah'ın kitabını tefekkür ve tedebbürle 
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inceleyerek onun anlam ve kavramlannı keşfetmelerini sağlayan 
düzeye, geçmiş asnlardaki meslektaşları sahip değillerdi. 

Bilimsel yönden Kur'ân'a yaklaşımlar, ondokuzuncu asrın 
sonlarına doğm ortaya çıkmaya başlayan modem bilimsel uyanışla 
başlamış ve tefsir kitaplarının İslâmın gerçek cevherini neredeyse 
gölgelemek üzere olan İsrâilî hikayelerden arındırılması ve 
problemlerin akılcı yolla ele alınabilmesi için sözkonusu eserlerin 
detaylı ve tenkitçi bir bakışla incelemnesı şeklinde görünüm 
kazanmıştır. Çünkü Tevrat, yerel olma niteliğine sahiptir ve üslûbu 
da müteşâbih olmayan bir kitaptır. Dolayısıyla getirdiği bilgiler o 
dönemin insanının anlayacağı ve yine o dönemin bilgi seviyesinin 
kabul edebileceği bir tertiple ifade edilmiştir. Durum böyleyken 
önceki âliırilerinriz Tevrat'a has bu yönteme dikkat etmeyerek az ya 
da çok ortaya koydukları Kur'an tefsirlerinde Tevrat'a 
dayanmışlardır. Sonuç olarak da bu İsrâih yonunlar Müslümanların 
kavramlarını öldürmüş ve hâlâ da öldürmeye devam etmektedir. 

Kıymetli doktor Muhammed b. Alımed el-İskenderânî, merhum 
İslahatçı Şeyh Abdürralnnân el-Kevâkibî ve rahmetli hoca Mustafa 
Sâdık er-Râfıî gibi bazı çağdaş âlimler Kur'ân-ı Kerîm'in çoğu 
âyetinin anlaşılmasında modem ilimlerden ve değişmez kuramlardan 
faydalanma yoluna yönelmişlerdir. Doktor Abdülazîz îsmâîl, Kur'an 
hakkında "Allah'ın kitabı ne tıp, ne mühendislik ne de uzay 
kitabıdır ama, bazen bu ilim sahalarına atıfda bulunan tabiat 
kanunlarına işaret etmektedir" der ve pek çok âyetin "gerçek 
manasını ancak modern ilimleri çalışanlar anlar" sözünü 
vurgular, ö 

Rahmetli Şeyh Tantâvî Cevheri, belki de Allah'ın kitabını anlama 
konusunda bilimsel akıma meyleden ve bu 5'önde ürünler vemieyi 
çok arzulayan, çağın en meşhur âlimiydi. İçinde ilâhı kudretin eşsiz 
ve ilgi çekici yönleri üzerinde yoğunlaştığı "el-Cevâhir" adh 
tefsirini ortaya koymak için uzun yıllar harcamış ve tefsirimn 

6 el-İslâm ve't-Tıbbu'l-Hadîs. (HU) 
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kapsamlı ve bilimsel ansiklopedi türüne daha yakın hale gelmesi için 
geniş bilimsel araştırma konularım sunarken derinlikli tahlillerde 
bulunmuştur. Bütün bu çabalar ''f-^^ Cy s^^l ^ Ul=ja ; "fijV 

Kitap'ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık"^ âyetini doğrulamak ve bunu 
ispat etmek için harcanmaktaydı. Örneğin âlım filozof Cevheri 
kendini şöyle tanıtır: "Ben kevnî eşsizliklere aşık, doğanın hayret 
verici güzelliklerine meftun ve gökyüzündeki güzelliklere, 
yeryüzündeki zarafete ve mükemmeUiğe susamış biri olarak 
yaratılmışım. " Üzüntü ve kırgınlık içerisinde de "Aydınların çoğu 
ve bazı büyük âlimler bilimsel anlam ve yorumlardan yüz 
çevirmektedir" sözlerini sarfeder. "Fıkıh ilmiyle ilgili âyetlerin 
sayısı yüzelliyi geçmezken, sarih kevnî âyetlerin sayısı yediyüzelliyi 
geçmektedir... Fakihler arkalarında binlerce cilt eser bıraktılar... " 
sözleriyle de üzüntü ve kırgınlığı doruk noktaya yükselir: 
Sorgulamaya şöyle devam eder: "Biz aklımızı neden kevnî âyetler 
üzerine çalıştırmıyoruz?" İslâmî eğitim sisteminin yükselmesini 
talep ederek de sözlerini şöyle bağlar: "Belagat ilimleri, Kur'an 
ilimlerinin sonu değildir. Belki Kur'ân'ın sadece lafızlarının 
ilimleridir." 

Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılmasında bilimin önemi üzerine "Bilim 
Asrında İslâm" (el-İslâm fî Asri'-Ilmî) adlı eserinde çok büyük 
gayretler sarfederek bu kervana katılanlardan birisi de bıyokimyacı 
âlim merhum Muhammed Ahmed el-Gamı-âvî'dir. Müellif eserinde 
ilmî tefsir ekolünün karşısında duranları, kevnî âyetleri ancak önceki 
Arapların anladıkları kadar eksik anlamalarından dolayı tenkit 
etmekte, Kur'ân'a sadece Arapların tek başlarına sahip olmadıklarını 
aksine onun bütün insanlığa ait olduğunu ifade ederek şunları 
söylemektedir: "Kıır'ân âyetlerini her asrın insanı ancak sahip 
olduğu bilgi düzeyi ölçüşünce anlar. Böylelikle herhangi bir 
zorlama ve sapma olmadan Yüce Kur'ân'ın i'cazı yenilendikçe 
Allah'ın hücceti de yenilenmiş olacaktır. " Aslında Yüce Kur'ân'ın 

^ En'âm (6): 38. 
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herhangi bir kısmını tefsir etmeye koyulmuş insan hata etmeye hedef 
insan demektir. Hata ettiğinde de hatasının sorumluluğu Kitab'a 
değil sadece kendisine aittir. Aksi düşünülecek olursa müfessirın 
hatadan korunmuş olması gerekirdi... Bu şartın ise bir 
peygamberden başkası için geçerli olmadığı açıktır. 

Ancak bu tefsir hareketi pek çok âlim tarafından kabul görmedi 
ve hareketin önderleri zorlama yapmakla suçlandılar. İşin vehamet 
ve ciddiyeti, içinde bulunduğumuz asrın ilk yarısında Suudi 
Arabistan'da Şeyh Cevherî'nin tefsirinin yasaklatılarak 
toplatılmasına kadar uzandı. Gelenekçi âlimler bu modem akımı 
öncekilerin ve tabiîn tabakasının günümüzdeki ilimlere ve modem 
kuramlara sahip olmamaları sebebiyle bazı Kur'an âyetlerinin 
gerçek manalarını anlamadıklarına dair dolaylı ve gizli bir işaret 
olarak algılayarak ve ondan Allah'a sığınarak üstlerim başlarını 
çırptılar. Görüldüğü gibi bu dunım, aralarında açık fark 
bulunmasına rağmen âlimlerin iman ve takva ile tabiî ve kevnî 
yasaların bilimsel açıdan bilinmesi arasında zihnî bir ayırım 
yapamadıklarını göstermektedir. 

Ancak bu âlimlerin farkında olmadıkları diğer bir dumm da 
şuydu: Şeyh Cevherî sayısal üstünlüklerine rağmen milyonlarca 
müslümanın Batı emperyalizminin zulmü altında inim inim 
inlediklerini açıkça gömıüştü. Bunun sebebi çevresindeki dm 
âlimlerinin çoğunun belagat ve fıkıh ilminin dallarıyla yetinmeleri, 
neticede çeşitli İslâm topraklarındaki gençlerin modem ilimleri 
okumaktan nefret etmelerine neden olacak şekilde bu ilimleri 
küçümsemeleri ve onlara tepeden bakınaları\dı. Bu sîîretle 
müslümanlar cehaletin karanlıklarında derin bir uykuya dalarken 
Batı, ilim sahasında ilerlemeler kaydetmekte ve toplumlarının canlı 
ve aktif bir konumda olmasını mümkün hale getimıekteydı. Bundan 
dolayı büyük hoca Cevherî, bilimsel araştmna konularını derin derin 
incelerken yukarıda sözünü ettiğimiz doğnı olmayan anlayışları yok 
etmekteydi. Bu arada ilâhı kudretin eşsiz güzelliklerini dikkatle 
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ortaya çıkarıyor ve gençleri hiçbir korku ve çekingenliğe 
kapılmadan bilimin bütün dallarına yönelmeye teşvik ediyordu. 

Cevherî yanılmıyordu ve söyledikleri bilfiil gerçekleşiyordu. 
Çağdaş ilmi uyanış, çeşitli kevnî ve tabiî olaylarla ilgili ilâhi 
kudretin eşsizliklerinden bazılarım açığa çıkardı ve buna bağlı 
olarak bilim adamları da birtakım görüş ve anlayışları daha fazla 
dikkat ve objektiflik içerisinde sunmak için büyük gayret içinde 
oldu. Hatta öncekilerin istiare ve mecaz doğrultusunda te'vil ettikleri 
bir kısım Kur'an âyetlerindeki gizli anlamları çok dalıa açık ve 
sağlam bir tarzda açığa çıkarttılar. Bunun gibi bazı bilim adamları 
da bilimsel ilerlemenin Kur'an tefsirinde kullanılması ümidiyle 
birtakım Kur'ânî gerçekleri keşfetti. Bu akıma karşı dînî 
kurumlardan çeşitli tepkiler geldi. Bazıları bu akımı dikkatli ve 
uyanık bir şekilde kullanılması şartıyla kabul ederken; çoğunluk, 
bilim adamlarının gayretlerinin sonucu olarak gerçekleşen olumlu 
gelişmeleri hiç dikkate almaksızın sadece yanlışları ve 
olumsuzlukları yakalama üzerine j'oğunlaşarak karşıt bir tavır 
sergiledi. Ardından da olumlu yönlerini derinliğine incelemek ve 
daha fazla gelişmesine ve ilerlemesine teşvik edecek çalışmalar 
yapmak yerine bu alandaki gayret ve rağbeti kökünden kazıyarak 
yok etmek için yırtıcıların avları üzerine üşüştükleri gibi çullandılar. 
Malesef İslâm dünyası hala bu kadere manız kalmakta ve kıyamete 
kadar da maruz kalmaya devam edecek gibi görünınektedır. Aynı 
yaklaşımm bir sonucu olarak herhangi bir düşünür, nakilcilerin 
söylediklerinden farklı bir anlayışla ortaya çıktığı zaman, hemen o 
kimseye yönelik ithamlar ve çamur atmalar gündeme gelmektedir. 
Bazen de hiç kimsenin haberinin olmaması ve dikkatini dahi 
çekmemesi için çalışmanın objektif olarak ortaya koyduğu olumlu 
yönlerine herhangi bir ilgi ve alaka bile gösterilmemektedir. Mesela 
aynı zihniyetin en bariz bir örneğim bü^aık âlim filozof İbn-i Rüşd'e 
karşı yapılanlar vermektedir. Yazdığı eserler yakılmış ve kendisi 
hapishanenin karanlık zindanlarına atılmıştır. Aslında bu kaba ve 
öfkeli yaklaşım, İslâm düşüncesinin hedefe bir türlü varamayan boş 
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başarısız olduğu anlamına gelmektedir... Sonuçta bu insanlar 
gayretleri kısır, parçalanmamaya ve yükselme^'e muhtaç kör 
kötürüm bir durumda kalıyorlar. 

Dînî kurumlardaki kişiler hakkında nasıl olur da Allah Teâlâ'nm 
diri ve ebedi olduğundan..., diri bir nasla dirilere hitap 
ettiğinden.... gafil olurlar! diye insan şaşırmaktan kendini alamıyor. 
Nasıl olur da bu insanlar vahyin mutlak hakikati ve bu hakikatin de 
bir zamanda göreli (nisbî) bir anlayış içerdiğini görmezler! Oysa 
sadece bu anlayış doğmltusunda İslâmın bütün zamanlar ve bütün 
mekanlar için geçerli olduğunun söyleımıesi ayağı yere basan ve 
zorlama olmayan doğm bir söz haline gelmektedir. Aslında Kur'ân-ı 
Kerim'in tefsiri olarak anlama ve hikmetin önceki âliınlerin 
eşiklerinde kaldığı inancıyla selef âlimlerinin anlayışlarını ısrarla ön 
plana çıkarma gayreti, sadece Allah'ın kitabıyla sınırlı olan 
kudsiyetı, selefin anlayışlarına da şâmil kılma manasına 
gelmektedir. Bu ısrar bilinçsizce sonraki nesillerin diri olan nasVâ. 
etkileşim içine girmelerini ve onu yeniden konuşturmalarını 
engellemiştir. Aynca o, bu etkileşimin sadece dînî tören ve 
kutlamalarda ibadet ve tefekkür maksadıyla okunarak yetinilen 
donuk ve dar bir alana hapsedilmesine neden olmuştur. 

Önceki alimler tefsirlerini ve görüşlerini kuşkusuz kendi 
zamanlarındaki bilgi düzeyi çerçevesinde oluşturmuşlardır. Bilgi, 
geceler gündüzleri takip ettikçe ^oğnı ve ym\\\ş olmaya uygun 
olarak sürekli gelişen ve ilerleyen bir olgudur. Hata yapan da aklını 
işletmesi sebebiyle bir ecre salıiptir. Şu halde içinde yaşadığımız 
çağın kültürel düzeyi doğrultusunda, geçmiş nesillerin 
etkileşimlerine katkısı olan akademik kültür değerini de göz ardı 
etmeden Allah'ın kitabıyla karşılıklı etkileşim içerisine gimiemiz 
gerekmektedir. Elbette bu etkileşimin gerçekleşmesi âlim ve 
mütefekkir insanların çeşitli bilgi dallarına yönelmelerine bağlıdır. 
Zaten Peygamberlerin vârisleri sadece şeriat ve fıkıh âlimleri 
değildir. Bu şerefe bilakis çeşitli ilim dallarındaki bütün âlimler 
ortaktır. 
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Günümüz dünyası,, sadece doğuya özgü olmayan îtikâdî bir 
uyanışa tanık olmaktadır. Dünyanın hemen her yerinde büyük bilim 
ve fikir adamlarının araştırarak ve objektif bir düşünceyle Allah'ın 
kitabına yöneknelerı bu gerçeği doğrulamaktadır. Sözünü ettiğimiz 
bu insanların bir kısmı Batı kültürüyle birlikte yaşadıkları süreçte 
elde etmiş oldukları çağdaş bilimsel araştmna araçlarına ıhti>'aç 
duymamakta ve daha küçük j^aşlardan itibaren idrak etme5'-e 
başladıkları yüce İslâmi kültürden istifade etmektedir. Onları 
Kur'ân'a böylesine bir etkileşim içerisine girmeye yönelten âmil, 
aslında onların, neredeyse müslümanları tarihin dışına atmak üzere 
olan bu kapalı ve donuk durumdan kurtanna hususunda hissettikleri 
gerçek inanç ve ısrarlı arzularıdır. Ancak müslümanlarm rollerinin 
Batı'nın keşfettiği kevnî yasaları sadece kabul etmek ve bu 
buluşlarla dehşete kapılmaktan öteye geçmemesi, onların köklerine 
ve kimliklerine duydukları güveni katletmektedir. 

Şimdi de doktorasını mühendislik dahnda İngiltere, Cambridge 
Üniversitesinde tamamlayan Suriyeli düşünür Dr. Muhammed 
Şehrûr'un "Kur'an ve Çağdaş Bir Okuma" adh eserini 
seçmemizin sebepleri üzerinde durmak istiyoruz. İlk anda bu kitabın 
Kur'ân'ın bir tefsiri olduğu hatıra geliyorsa da, Şehrûr'un eseri 
Kur'ân-ı Kerim âyetlerinin çağdaş bir tefsiri değildir. Kitabın önemi 
aslında Allah'ın kitabını araştmna ve inceleme konusu yaparken çok 
ince ve orijinal bir 5'öııtem kullanmasından kaynaklanmaktadır. 
Müellifimiz Kur'ân'ı klasik akîdevî ve fıklıî konularla inceden inceye 
örülü bir araştınnayla -felsefî derinliği de ilımal etmeden- ele 
almaktadır. Zira ona göre akîdevî sorunların çözüme kavuşması 
fıkıhtaki mevcut sıkıntıların da otomatik olarak çözülmesine sebep 
olacaktır. Buradan hareketle kitabın esas öneminin müslümanın 
zihninde yer alan; insanî tutum ve davranışlardaki ahlâkî değer ile 
beşerî zâtın dışında var olan objektif gerçek arasındaki köklü 
çatışmaya son vermesinde yattığını ifade edebiliriz. Dr. Muhammed 
Şehrûr'un Arapçaniiı sırlarına ve derinliğine vakıf olması, onun 
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Allah'ın kitabında geçen ıstılahları derinliğine incelemesine katkı 
sağlamaktadır. 

Müellif, bilimsel ve tarihsel yöntemin temellerini lügavî 
incelemelere uygulamakta ve bu esasları Ebû Ali el-Fârisrnin lügavî 
ekolünden çıkarmaktadır. Nitekim Ebû Alı el-Fârisî beşerî kelamın 
doğuşundan beri kelimenin 5'apısında ortaya çıkan gelişimsel vasıf 
anlamında, dil, düşündürme ve iletişim misyonu arasındaki 
ayrılmaz bütünlük üzerüıe yoğunlaşır ve eşanlamlılığı kabul etmez. 
Müellif araştırdığı lafızların anlam farklarının belırlemnesinde İbn-i 
Paris'in "Mu'cemu Mekâyisi'l-Lüğa" adlı lügatına dayanır. Zaten 
İbn-i Fâris de; zât ismi ile sıfat ismi arasındaki farklılık (tebâjain) 
konusunda, "lügavî inceleme ve araştırmalarda eşanlamlı olduğu 
sanılan lafızlar farklı anlamlıdır" söylemiyle şöhret kazanmış 
hocası Sa'lebînin görüşünü aktarmaktadır. 

Dr. Muhammed Şehrûr hacimli, aynı zamanda ağır olan 
çalışmasını meydana getirebilme uğmnda, araştırarak ve 
gidebileceği son noktaya kadar derinleşerek çeyrek asırlık bir zaman 
harcamıştır. Buradan hareketle yayınevi, kitabın orijinalini tetkik 
etmeye zamanları olmayan okuyuculara hizmet gayesiyle kitabın 
içerdiği bariz noktalara ve farklı anlayışlara işaret eden ve bunları 
açıklayan bir sunuş yapmayı istemiştir. Bu özet çalışmada gücümüz 
yettiğince kitabın içeriğini konımaya gayret ettik. Tabiatıyla 
sunuşun, herhangi bir karışıklığa ve haksızlığa meydan venneden 
anlaşılması için, konumu itibariyle yavaş javaş ve basiretle 
okunması gerekmektedir. 

Son olarak bendeniz her zaman gözlerimizi Allalı Teâlâ'nm şu âyet-i 
kerimesine odaklamamızı rica ediyorum: "Ey iman edenler! Allah'a, 
Rasülüne, Rasülüne indirdiği Kitab 'a ve ondan önce indirdiği Kitab a 
iman edin. Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ra.süllerine ve âhire t 
gününe küfrederse uzak bir sapıklığa düşmüş olur. 

Hâle el-Ûrî 

' N i sa (4) : 136. 
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insanlar uzun yıllar Güneş'in Düma etrafmda döndüğüne 
inancnıştı... Nihayet içlerinden binsı çıkarak inanılanm aksine. 
Güheş'ih etrafında dönen cismin Dünya olduğunu haber verdi. 
Böylece insanlar yanlış ön kabullerinden hareket etmeleri sebebijle 
yanlış anladıkları bazı olayların doğru yommunu elde etmiş oldular. 
'"'İnsan bu durumu çok iyi kavramahdır. Çünkü yanlış olduğu 

dâlia sonra ortaya çıkmış nice önkabuller (müsellemût) 
bulri']fe'riaktadır. Dr. Muhaımned Şehnir "Kitab ve Kur'an-Çağdaş 
ÖiVbkurna-" adını verdiği eserinin girişinde okunıcunun aklına 
hîtkp" ederek şunları söyler: Biz müslümanlar İslâm akidesinde' 
ıHilseUenıât diye değerlendirdiğimiz bazı an!a>'işlar sonucunda 
birbirine tamamen zıt bazı önkabullcrin esiri olan kimseleriz. 
Gerçekte Allah'ın kitabından sundukları anlayış ve yorumlan yerel 
kültür düzeyine dayanarak istinbat etmelerine rağmen selef 
âlimlerinden gelen her şeyi j'eterli inceleme ve değerlendirmeye tabi 
tutmadan önkabuller olarak tevarüs etmeye başladık. Oysa insan ne 
kadar dâhî olursa olsun mekan ve zaman açısından nispilik (>erellik) 
özelliği taşımaktadır. Başka bir deyişle insan, çağının ürünüdür \c 
bundan kurtulması da mümkün değildir. 

Yinnıncı asrın başlangıcmdan ben İslâmî alanda ortaya konan 
eâBrler, nicelik açısından bol olmasına rağmen inanç esaslarını 
fdisefı derinliğine incelemeden İslâmı inanç \'e cicıvramş olarak 
sunmaya devam etmektedir. Bu tür çalışmalar köklü ve isabetli olup 
olmadıkları inceleraneden birtakım önkabullerden hareketle 
yapılmaktadır. Sözü edilen çalışmaların bir kısır döngü içerisinde 
devamlı surette deveran edip dunnasına sebep olan zilmıyet, mesela 
köza-kader ve özgürlük söylemleri, bilgi problemi, devler teorisi, 
tadhin yorulnu, toplum, iktisat ve demokı^asi gibi geleneksel İslâm 
düşüncesinde var olan esaslı problemlere çözüm üretmeyi 
engellemektedir. Nitekim söz konusu bu engelleme olmasaydı, İslâm 
inaucının temel dinamikleri dışına çıkılmadan çağdaşlığın tüm 
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dayanaklarını hem şekil hem de içerik olarak taşıyan bir İslâm 
düşüncesi ortaya konurdu. 

İslam Düşüncesinin Temel Sorunları Üzerine 
Binaenaleyh İslâm düşüncesi^ hâlâ aşağıdaki temel sortinlarla 

karşı karşıyadır: 
1- Çoğu zaman ilmi ve objektif bir araştırma yöntemine sahip 

olmamak: Neticede bu durum ilmi araştınnanm şartlarından 
birincisini yıkmakta, araştırmacıyı velmie düşürmekte ve aşırı 
derecede şefkat ve merhametin egemen olmasına sebep olmaktadır. 

2- Araştırmaya henüz başlamadan problemin daha önce 
verilmiş hükmüne sahip olmak: Bu şartlanmayla başlanan bir 
araştırmadan çıkan sonuçlar da ancak daha önceki görüşün haklılığı 
doğrultusunda önemli miktarda gerekçe serdetmiş olacaktır. 

3- Beşeri felsefelerle karşılıklı etkileşim içerisine girmemek ve 
onlardan istifade etmemek: Hangi sebeple olursa olsun insan 
düşüncesinin ürettiği hiçbir şeyi gözardı etmek müınkün değildir. 
Çünkü bunların içinde çürük çarık olduğu gibi değerlisi de vardır. 
Aslında böylesi bir etkileşim içine girilmeyişinin sebeplerinden 
birisi, herhangi bir korku ve endişe duymadan bunu yapabilmemizi 
sağlayacak esnek bir ölçüye duyulan gereksinimde yatmaktadır. 

4- İslami Kuram Eksikliği: Bu maddeyi beşerî bilgi konusunda 
modem, çağdaş ve bütünüyle Kur'ân-ı Kerim'den istinbat edilmiş bir 
İslâmî kuram ortaya koymamış olmak diye de tanımlamak 
mümkündür. Zira böyle bir kuram Müslümana bilimsel düşünce, 
kendine güven ve genel beşerî düşünceyle işbirliğine gitmesi ve 
onunla karşılıklı etkileşim içine ginnesi için cesaretli olma 
hususunda bir yöntem sunacaktır. Sonuçta böyle bir yöntem 
olmayınca parçalanma, mezheb fanatizmi ve birtakım dar fikrî veya 
kültürel politik mihraklara sığımna ortaya çıkmaktadır. 

' Gerek müell i f in gerekse Arapça özet yazarının İslam düşüncesinden söz 
ederken "Müslüman-Arap Düşünces i" gibi deyişler kullanmalarının isabeüi 
olmadığını düşünmekte ve bunu pek çok Arap'ta var olduğunu 
göz lemlediğ imiz yanlış aigi lamnış mil l iyetçi l ik duygularına hamletmekteyiz. 
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Unutulmamalıdır ki insanın ürettiği her fikir, zamri olarak İslâmın 
düşmanı olmak zorunda değildir. 

5- Şiddetli bir fıkhî bunalımın varlığı: Problem somut olarak 
bilindiği halde hâlâ çözüme gereksinim duymaya devam etmektedir. 
Bunalımın çözümü, beşerî bilgi alanında köklü, isabetli ve Kur'an 
merkezli bir kurama ulaşma sürecinde Sümiet-i Nebevıyenm çağdaş 
bir anlayışının gerçekleştirilmesini zomnlu hale getirmektedir. 
Burada bazıları, "peki her yıl binlerce nüshası basılan ve İslâm 
diye okutulan geleneğe ait fıkıh ve tefsir kitaplarını ne yapacağız?" 
diye sorabilir. 

Bu sorunun cevabının verilebilmesi zaruri olarak aşağıdaki 
terimleri dikkatle belirlememize ve onları tanımamıza bağlıdır: 

a- Kültür ( türâs='^lj^l) ' Bizden öncekilerin bıraktıkları maddî 
ve fikrî birikim ve üründür. Bu birikim kuşkusuz sonrakilerin fikir 
ve davranış alanında açık bir tavır ortaya koymalarına sebep olur. 
Şu halde kültür dediğimiz birikim insanın kendisinden ve birbirini 
izleyen çeşitli tarihsel dönemlerdeki bilinçli beşerî aktıvitenin 
mej'vesinden oluşmaktadır. 

b- Çağdaşlık (muâsara=»j^^l) : İnsanın maddî ve fikrî 
oluşumlarla karşılıklı olarak etkileme ve etkilenme içme girmesi 
olgusudur. Bu da yine insan faktörünün ortaya koyduğu 
ürünlerindendir. Dikkat edilirse kültür ile çağdaşlık birbirine geçmiş 
iki kavramdır ve aralarını da devamlı surette hareket halinde olan 
şimdiki an ayırmaktadır. İnsanların kültürlerine ait olup olmamaları 
konusunda seçme özgürlükleri yoktur. Ancak onlar çağdaşlıklarını 
kültürden ve çağlarının yapıp etmelerinden soyutlama hakkına 
sahiptir. Bir başka deyişle biz kültürtimüzden şimdimizi ve 
geleceğimizi ipotek altında tutan, onları ilzam eden şeyleri 
ayıklayabiliriz. Bu seçmeyle, gelecek nesiller içm bir kültür 
hazırlamış olduğumuza dikkat edilmelidir. Kur'ân-ı Kerim bize 
kültür karşısında bilinçsiz ve basiretsiz bir konum almamızı yasak 
etmekte ve şöyle buyurmaktadır: ^ j ^f-^ J J 
û j % ^ ^ j ^ T " , "Bilakis onlar biz babalarımızı bir din üzere bulduk. 

23 



biz onların izlerinden gideriz dediler. "'^ Kur'ân'ın gösterdiği bu 
vizyon kültüre saygılı olunması ama kutsallaştınimaması gerektiğini 
vurgular. 

c- Köklülük (asâlet=^^Vl): Birbirini tamamlayan iki unsuru 
ihtiva eder. Kökleri yerin derinliklerinde, dalları ise me^^'e 
vermektedir. Şu âyeti dikkatlice okuyalım: " ""j^ 
V ^ j ^^j^ifrU^I ^ V ^ j â j " , "...Kökü (yeryüzünde) 
sabit, dalları gökyüzünde olan güzel bir ağaç gibidir. Rabbinın 
izniyle her an meyvesini verir."" Marifette köklü olmak, çeşitli 
türlerinde bütün insanî marifet birikimlerinden \e >ığınlanndan 
istifade etmek anlamına gelir. Kültür de bu birikimlerden birisidir: 
Çünkü kültür, köklü ve asalet sahibi olmanın temeli ve ilk 
unsurudur. Meyve konumundaki nev'î sıçrama onunla gerçekleşir. 
Şu anda Müslüman Arap medeniyeti ilk unsuruna, köklere yeterince 
sahiptir ancak, mej'veler çekilmiş ve kuaunuştur. Bu caizden bazen 
hazır malzeme ve fikirlerin ylizeysel tüketicileri haline geliyoruz. Şu 
halde selefîlik, zaman ve mekan boyutundan sarf-ı nazar ederek 
öncekilerin adımlarını izlemeye davet anlamına gelirken; köklülük 
pozitif bir mana taşımaktadır. Ne var ki yedinci ylizyıhn şartları 
yirminci yüzyılın şartlarından farklı olduğu için taklit yapmak 
imkansızdır. Aynı şekilde bizim yedinci asrın şartlarını o dönemde 
yaşayanların anladıkları gibi anlamamız da ınıkansızdır. Aslında 
selefî insan taklitçi insan demektir, zaman ve mekanı gözardı 
etmekte, tarihe pusu kunuakta ve aklı yok etmektedir. Başka bir 
deyişle selefîlik yaşanan gerçeklerin doğurduğu dev problemler 
karşısında maske giyerek kaçmaktır. Bu çıkış bizi çok önemli bir 
noktaya götürmektedir... Acaba Hz. Muhammed (sav)'e ^-ahyedilmiş 
Kitab, kültürün içine giriyor mu, girmiyor mu? 

İslâm düşmanlarına göre Kitab, Hz. Muhammed'in (sav) eseridir 
ve selefçi müslümanların sözleri de onların bu iddialarına destek 
olmaktadır. Çünkü selefçi müslümanlar bir taraftan İslâmı hicrî 

'"Zuhruf (43) ; 2 2 . 
" İbrahim (14) : 24 -25 . 
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birinci asrın gidişatı, üslûbu ve anlayışı doğmltusunda karantina 
altına alıyorlar... ve diğer taraftan onun bütün mekanlar ve 
zamanlar için geçerli olduğunu vurguluyorlar. İşte onlar tam da bu 
noktada çözümü kabil olmayan bir çıkmaza giriyorlar. 

Şüphesiz her büyük insan çağının ürünüdür. Esasında insan çok 
önemli bir bilgi sıçraması gerçekleştirebilir ancak içinde yaşadığı 
objektif şartların bir çocuğu olarak hayatına devam etmek 
zomndadır. Bundan aj'rılmasmm imkan ve ihtimali yoktur. İnsanın 
dehası ne kadar üstün olursa olsun yme de zaman ve mekan 
açısından sahip olduğu göreli (nısbî) tabiatı taşımak 
dummundadır... Bu anlamda eğer biz Kitab'ın Hz. Pej'gamber 
(sav)'in eseri olduğu görüşünü tercih edeceksek, Kitab'ın kültüre ait 
bir malzeme olduğunu kabul etmemiz gerekecektir. Çüııkü Hz. 
Muhammed (sav) beşerdir, insandır ve insanlar da kültürü meydana 
getirirler. Bu durumda Kitab, bütün zamanlar ve mekanlar için 
geçerli olamaz hale gelir. Olsa olsa sadece yedinci >aizyılın objektif 
şartlarının doğurduğu bir mahsulü olur. 

Ancak Kitabın Allah Teâlâ tarafından nebilerin ve rasüllerin 
sonuncusu Hz. Muhanmied'e (sav) vahyedildiğinin kabul edilmesi 
aşağıdaki özellikleri zomnlu kılmaktadır: 

1- Allah Teâlâ mutlaktır, mutlak ilim sahibidir, göreli (nisbî) 
tabiatla muttasıf değildir. Bu muhtevadan hareketle O'nun Kitab'ı da 
mutlak tabiata sahiptir. 

2- Yüce Allah bilgi öğrenmeye vej-a Kendisim doğm olana 
sevketmeye muhtaç değildir. Allah bu son Kitabı insanlara doğmyu 
göstersin, hidâyet olsun diye indimiiştir. Şu halde bu iki yargıdan 
çıkan sonuç şudur: Bu Kitab sadece insanın anlajııası açısından 
göreli (nisbî) özellik taşımaktadır. 

3- İnsanî düşünce tarzı dil olmadan gerçekleşemez. Ö^'leyse bu 
Kitab'ın öncelikle bir beşerî dile dökülmesi; ardından da bu 
dökümün muhtevada ilâhî mutlaklığı; bu muhtevanın anlaşılmasında 
da insanî göreliği içeren özel bir karaktere sahip olması 
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gerekmektedir. Şu halde nass 'm sabit, muhtevanın hareketU ( »̂ Lû 
^syı^\ A£j:k.L>aiil) olması sözüuden bu kastedilmektedir. 

Kitab bütün bu özellikleri içermektedir ve bu özellikler 
doğrultusunda onun Yüce Allah tarafından geldiğini kabul ediyomz. 
Çünkü insan zikredilen şartları gerçekleştinnekten âcizdir... Bunun 
için Kitab'm âyetleri kutsaldır, ona dokunulamaz ve talırif 
edilemez..., ancak asırlardır âyetlerin tevili yapılmaya deva eder. Bu 
dununda Kitab bir kültür sayılamaz. Zira kültür insanlann her 
hangi bir çağda geliştirdikleri göreli anlayışın adıdır. 

İslâmm ilk döneminde Arap Yarımadasındaki insanlar Kitab'la 
etkileşim içerisine girmiş ve bu etkileşimleri saikanda açıkladığımız 
kültürü ve İslâmın ilk meyvesini oluştumuıştur. Bu ürün ne tek ne 
de son olacaktır. Söz konusu etkileşim; muhtevasında insanî 
(İslâmî), görünümünde ise yerel (kavmî) idi İlk etkileşimi 
gerçekleştiren şahsiyet ise Hz. Pej'gamber (sav) olmuştur ve kendisi 
bizler için en güzel modeldir. 

Araştırmada İzlenen Yöntem: 
Araşürmacı Dr. Muhammed Şelırûr izlediği yöntemi şöyle belirler: 
1- İdrak ile maddî varlık arasındaki ilişki felsefenin temel 

problemidir. Buradan hareketle insanın zâtı dışındaki maddî alemin 
insanın vehmî olmayan hakîkat bilgisinin kaynağı olduğu şu âyete 
dayanarak söylenebilir: ü*=>-j ^ 1 * ^ "i oj^ o* - ^ i j 

ü j j ^ ı»£kl iSık)i\j j L - a j ^ l j ı j ^ l j » ^ , "Allah sizi annelerinizin 
karnından çıkardı. (O vakit) siz hiçbir şey bilmiyordunuz. 
Şükredersiniz diye size işitme duyusu, gözler ve kalpler verdi. "'^ 

2 - Ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre bilgi, insana dış âlemden 
gelmektedir. Çünkü o, sezgisel olmayıp haricî bir varlığın özüyle 
ortaya çıkar. Bu da salt teorik bilgiye ulaşmak için işitme ve görme 
gibi duyular yoluyla duyu alanına ait varlıklardan hareket eden 
rasyonel bilgiye dayalı bir çağdaş İslâm felsefesine ihtiyacımızın 
olduğunu gösterir. 

' ^ N a h l ( 1 6 ) : 7 8 . 
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3- Varlık (kevn) maddîdir, insan aklı ise onu idrak etme ve bilme 
gücüne sahiptir. İnsanî bilgi, parçaları birbirine ulama, ekleme 
özelliğine sahiptir ve ilimlerin asırlardır kaydettikleri ilerleme 
düzeyine bağlıdır. Bunun gibi varlıkta olan her şey de maddîdir, 
uzay (kevnî boşluk) dediğimiz her şey maddî bir boşluktur, yani 
bütün bunlar maddeye ait şekillerden biridir. " C J I ^ ^ I 

j»U ^ U j o^ji\j" , "(Alkili) gökleri, yeri ve ikisi 
arasındakileri altı günde yarattı..."'' 

4- İnsanî bilginin ve bilimlerin ilerlemesi şehâdet âlemine, idrak 
edilen âleme müdahil olması yönüyle devamlı bir genişleme olarak 
değerlendirilirken, gayb âlemine, idrak edilemez âleme müdalıil 
olması suretiyle de devamlı bir daralma ve kasılma olarak kabul 
edilmektedir. 

5- Varlığın (kevn) maddenin tabiatının değişmesine sebep olan 
büyük bir patlama neticesinde zuhur ettiğim kabul eden bilimsel 
teoriye dayamnak. Aym teori ilk patlamaya benzer büyük bir 
patlamanın tekrarlamasıyla bu varlığın bütünüyle yok olacağını ve 
bunun yerine değişik maddî tabiata salıip başka bir varlığın 
geçeceğini de ifade etmektedir. Bu kaianat ise bizim âhiret 
dediğimiz hayattır. 

6- Kur'ân-ı Kerim'le ilimlerin anası (ümmü'l-ulûm) felsefe 
arasında her hangi bir çelişkinin olmaması. Nitekim Kur'ân'ı te'vıl 
etme işinin ilimde derinleşmiş zümreye özgü kılınması, neticede 
bilimsel delilin Arap dilindeki te'vil yasasına uygun olarak ortaya 
çıkmasına sebep olacaktır. 

Araştınnacı, daha önce sözünü ettiğimiz lügavî ekolden hareket 
ederek AUalı'ın korumasını üzerine aldığı ez-Zikf'm yeni bir 
oku}aışunu gerçekleştirmektedir. "ojJ^'^ ^ U'j j S İ ^ I U l ^ U l " ^ 

"Zikri biz indirdik, şüphesiz onu Biz koruyacağız. Bu okumayı 
gerçekleştirirken de aşağıdaki esaslara dayamnıştır: 

Furkan (25) : 59 . 
Hıcr ( 1 5 ) : 9. 
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1- Ebû Ali el-Fârisî'nin kurdvığvı, İmam İbn-ü Cimıî'^ ile İmam 
Abdülkâdir el-Cürcânî'ııin'^ de temsil ettikleri lügavî yöntemt 
dayanarak Arap diline ait özelliklerin kapsamlı ve genel bir tarzda 
araştırılması. 

2- Çağdaş dilbilim dallarının ulaştıkları sonuçlardan haberdar 
olmak. Hiçbir beşerî dilin eşanlamlılık özelliğine sahip olmaması bu 
sonuçların başında gelmektedir. Gerçekten de bir kelime, kaybolmak 
veya önceki anlamına ek olarak yeni bir anlam kazanmak suretiyle 
tarihsel gelişüne açıktır. Bu özellik Arap dilinde son derece açık 
olarak bilinen bir husustur. 

KAVRAMLARA DOĞRU 
KİTAB VE KUR'ÂN - ZİKR - FURKÂN 

( j ü j i l l . jSMi ı j i j i l l j ^X£S\) 

Kur'ân-ı Kerim okurken karşılaştığımız "Zikr", "Kur'an", 
"Kitâb" ve "Furkân" kelimeleri acaba eş-anlamlı sözcükler mı, 
yoksa çeşitli manalara işaret eden kelimeler midir? Bu lafızlardan 
her biri çeşitli anlamlara işaret ediyorsa işaret ettikleri anlamlar 
nelerdir? 

KİTAB ve KUR'ÂN 
Kitâb kelimesi Aı^apçada, ifadesi olan bir anlamı veya anlamı tam 

olan bir konuyu ortaya koymak için birbirine ait çeşitli parçaları bir 

Osman b. Cinnî e l -Mevsı l î , Arap Dili ve Edebiyaünm öncü âlimlerinden olup 
Şerhu Dîvâni'l-Miitenebbî ve el-Muktedab min Kelâmi'l-Arab gibi eserleri 
tel i f etmiştir. Mütenebbî kendisi hakkında "Ihn-i Cinnî benim şiirlerimi 
benden daha iyi bilir" derdi. 3 9 2 / 1 0 0 2 ' d e Bağdat'ta vefat.etmiştir. Zirıklî, 
A' lâm, IV, 2 0 4 . 

Ortaçağm öneml i kültür merkezlerinden olan Gürcan'da doğdu ve bütün 
hayatmı burada geçirdi. İran asıllı olmasına rağmen hiçbir eserini Farsça 
yazmadı. A ı a p Di l in in bütün inceliklerine vakıf olması ve özel l ikle de nahiv, 
i lmini bir "Arap Mantığ ı" nitel iğinde ele alması sayesinde "imûmu'n-niihâi" 
olarak tanındı. Şölıretine Kur'an i 'câzmın sarlede veya fesahatta olduğunu 
sa\aınanlara mukabil onun Kur'an nazmında, başka bir deyiş le cümle 
tekniğinde olduğunu i l e n sürmesi de aracı olduğu söylemniştir. 4 7 1 / 1 0 7 8 - 9 
yılında vefat eden Cürcânî, 50Ü sayfalık ıneşhuı- e s e n Delâilll'l-İ'cdz'ı da 
Kur'an nazmına tahsis etmiştir. T D V . İslam Ansiklopedis i , L 247-8 . 
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araya getirmek demek olan "ke-te-be" ( s ^ fiil kökünden gelir. 
"ketebe"mn yazmak anlamma gelen "iıat-ta" 0=^) manasmda 
anlaşılması hatalıdır. Doğru olan anlamı "bir konuyu ortaya koymak 
için cümlelerin bir araya getirilerek dizilmesidir". Allah Teâlâ'nm, 
Hz. Muhammed'e (sav) çeşitli konulan valtyeûnesi sözünü ettiğimiz 
anlamdadır. Bu dunımda söz konusu konulardan her biri bir kitaptır ve 
şu âyet bunu göstermektedir: « j * ^ l̂ —̂= jîiı jil j> dj^S , 
"İçinde kıymetli kitapların bulunduğu tertemiz say/alan tilâvet eden, 

Allah tarafından (gönderilmiş) bir Rasül "'^ Sözgehmi Yaradılış 
Kitabı, Kıyamet Kitabı, Namaz Kitabı. Oruç Kitabı, Muamelât Kitabı 
vs. hepsi âyette zikredilen kitaplardandır. O halde mushafta Kitab 
keliınesinin el takısı almadan nekra olarak geldığmde bütün mushafa 
işaret ettiğini ileri süren kanaat yanlıştır. Çünkü mushafin iki kapağı 
arasmdaki âyetler çok çeşith konulara değinmektedir. Ancak kelime 
raarife olarak el-Kitâb şeklinde gelirse Hz. Peygamber'e (sav) mdirilen 
bütün konulara, başka bir deyişle mushafin tamaırana işaret eder. " 
<)3 L^^j V i-^" ^ 'işte O Kitab 'da hiçbir şüphe yoktur... "'^ Bilindiği 
gibi âyetteki el-Kitâb lâfeı, nekra değil marifedir. Şayet belirlilik takısı 
olmadan sadece Kitâb denmiş olsaydı bu kitabm hangi kitap olduğımun 
izalı edihuesi gerekecekti. Bu düşünceyi Fatiha süresine "kitabın 
açanı" anlammda Fâtihatü'l-Kitâb denmesi de teyid etmektedir. 

Müelhf "Kur'an" ile "Kitâb" lâfizlannm eş-anlamlı iki terim 
olduğu yönündeki yaygm kanaatin yanlış olduğunu vurgulamakta ve 
reddeûnektedir. Ona göre bu iki terunm farklı olup eş-anlamlı 
ohnadıklarmı Arapçanm sımna vakıf olumiası ve her iki terimin farklı 
konularda gehııesi desteklemektedir. Müellif asıl kitabmda terimler 
arasmdaki farkı açık bir şekilde gözler önüne semıek amacıyla içmde 
"Kur'an ve Kitâb" kelimelerinin geçtiği bütün âyetlenn dökümünü 
veı-mektedir. 

Şu halde Yüce Kitâb (el-Kitâbü'l-Kerîm), Allah tarafindan Hz. 
Muhammed (sav)'e vahyedilmiştir ve Fatiha sûresinin 

" Beyyine (98) : 2-3 . 
" B a k a r a (2) : 2 . 
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başlangıcından Nâs sûresinin sonuna kadar mushafm bütün 
âyetlerini bir araya getiren bütün konuları içine almaktadır. Ayrıca 
bu kitab (el-kilâb), Hz, Muhammed (sav)'in hem Allah'ın rasûlü 
olması hem de nebî olması sebebiyle onun hem risâlet hem de 
nübüvvetim birlikle ihtiva etmektedir. Nitekim risâlet, teklifin konu 
olduğu ibadetler, muamelât, ahlâk gibi, helal ve haram gibi insanın 
bağlı kalması gereken birtakım talimatlar bütünüdür. Nübüvvet ise 
kevnî ve tarihî bilgiler, "hak ve bâtıl" içeren konuların bütünüdür. 

Bu söylenenlere daj'anarak Allah'ın Kitabının ıkı temel kitabı 
kapsadığı ifade edilebilir: 

NÜBÜVVET KİTABI M ^ : 
Nübüvvetle ilgili konuları kapsar. Aslı haber vermek anlamına 

gelen "ne-be-e" fiil kökünden türediği için nübüvvet ilim 
demektir. Bu ilim varlık konularını ve insan hayatını, başka deyişle 
objektif varoluşu içine almakta ve hakla bâtılı, hakikatle velimi 
birbirinden ayırmaktadır. Sözgelimi Ölüm Kitabı. Varlık Kitabı. 
Gelifim Kitabı, Kıyamet Kitabı ve Diriliş Kitabı bu cümledendir. 
Bu kitaplardaki konular insan alnına kesin olarak yazılmış 
hususlardır. Bu yüzden insanın bu hususları defetmesi ve inancı ne 
olursa olsun bunlara boyun eğmemesi imkansızdır. Mushaf ta bütün 
bu konular için mutlak olarak "kader" terimi kullanılır. O halde 
insan bu kanunlardan en iyi şekilde istifade edebilmek için onları 
keşfetmelı ve öğrenmelidir. 

RİSÂLET KİTABI (^^J ^^y. 
Şuurlu insanın dünyadaki davramşlanyla ilgili kurallan içenr \-e 

helalle haramı ayınr. Risâlet; Namaz Kitabı, Oruç Kitabı, Hac Kitabı 
ve Muamelât Kitabı gibi çeşitli kitapları, çeşitli konulan üıtiva 
etmektedir, tnsamn bu kurallara boyun eğmesi ya da itiraz emıesi gücü 
dahilindedir, bir başka de^aşle bu kurallara karşı konumunu beliıleyecek 
olan taraf insanın kendisidir. Şu halde Risâlet Kitabı, Hz. Muhammed 
(sav)'m risâletiyle ilgili konulan içine alır. 

Allah Teâlâ, Âl-i tmran sûresinde Kitabı tanıtırken onun iki 
konuya yani iki kitaba ayrıldığını bildinnektedir: 
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"Sana Kitabı indiren O'dur. Onun bazı âyetleri muhkemdir. 
Kitabın anası (ümmü'l-kitâb) âyetler bunlardır. Diğerleri de 
müteşâbihlerdir. "'^ 

MUHKEM KİTAB ( j - ^ i M ^ I ) : 
Mulıkem âyetlerin bir arada bulunduğu koleksiyondur ve Allah 

Teâlâ onlan kitabın anası diye tanımlar. Ümmii'l-Kitâb {^^^^ , » 0 tabiri 
Araplar için yeni biı- terimdir. Zira Araplar başm tepesi, zirvesi 
anlamında ümmü'r-re's tabirini biliyoriardı ama ümmü'l-kitâb deyışmi 
bihniyorlardı. Muhkem Kitab, kendilerine kitabın anası ifadesiyle 
tanıtıldığı için ümmü'l-kitâb ifadesi Kitab'ta nerede geçerse geçsm a\m 
anlama gehi". Yani bu tei-imin bilisi hakîkî, diğeri mecazî olan iki 
anlama salıip ohnası mümkün değildir. Zira bu kısun, muhkemâta dair 
â}'etlerden, bu âyetlerin konumlan itibariyle Nebî (sav)'e gelen 
hükümlerden, ibadet, muamelât ve ahlakla ilgih konulardan oluşan bir 
koleksiyondur. Dalıa kısa bir deyişle Muhkem Kitâb, Hz. 
Muhammed'in (sav) mâ/erini oluşturan kitaptır. 

Muhkemât âyetlerini teker teker bir kenara ayırdığımız zaman 
Kitab'dan geriye başk iki tane kitabın âyetleri kalmaktadır; Birisi 
müteşâbih; diğeri ne muhkem ve ne müteşâbih olan âyetlerdir. Zira 
Allah Teâlâ'nın Â-li İmran süresindeki âyette "ve'l-ulıaru 
müteşâbihât" değil de nekra olarak "ve uharu müteşâbihât" demesi 
ne muhkem ne de müteşâbih olan bir üçüncü kitabın da 
bulunduğuna delâlet etmektedir. Bu kitabı ise Allah Teâlâ'nın 
"Tafsîlü'l-Kitâb" diye bahsettiği şu kyti desteklemektedir: 

" (Jii-aÜj AjAJ ^ îl) O ^ J m j j J ^^ J i i ı (J (jIjÂll lİA (jt£ U j 

j j J U J l ı > Ajs V c j t ü J l " , -Bu Kur'an. Allah'tan başkası 
tarafından uydurulan bir şey değildir. (Bu) ancak kendinden 
öncekilerin doğrulaması ve kitabın tafsilidir. Onda asla şüphe 
yoktur. Alemlerin Rabbindendir. "^^ 

" Âl-i İmran (3) ; 7. 
Yunus (10) : 37. 
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Bu âyel-i kerime bizim için Yüce Allah tarafından vahyedilmiş 
üç unsurun varlığına delâlet etmektedir; 

1- Kur'an 
2- Kendinden Önceki 
3- Kitabm Tafsili 

MÜTEŞÂBİH KİTAB ^e^i): 
Müteşâbih kitab, hükümler ve kitabın tafsiliyle ilgili âyetlerin 

dışmdaki bütün âyetlerden oluşmaktadır. Allalı Teâlâ'nm Nebî (sav)'e 
varoluş (vücûd) hakkmda verdiği objektif ve mutlak hakikatlerle Kitabm 
indiği süreçte insanî şuurun pek çoğundan haberdar olmadığı hususların 
tamamma özgü bir koleksiyondur. Müteşâbih kitap, hakla batık, 
hakikatle vehmi ayırmaktadır. Bu hakikatin anlaşıbıası, bilunsel ve 
objektif araştırma kurallanyla ilgili olup; onun insan davranışlarıyla 
bağlantısı mevzu bahis değildir. 

İbn-i Kuteybe^^ "Te'vîlü Müşkili'l-Kur'ân" adlı kitabında 
müteşâbihi şöyle tarif eder: 

"Teşâbühün (müteşâbihin) aslı bir lajzm diğer lafza benzemesidir 
ve ortada iki değişik mana söz konusudur. Bu anlamda 'iş hana 
karışık geldi' demek için 'iştebehe aleyye l-emr' (j-Vi ^ <iî l) denir. 
Yani 'iş, başka bir işe benzediği için, aralarındaki Jdrb göremedim. 
Bu yüzden karışık geldi ve hakkı batıla karıştırdım' demek olur. 

"jiJaiî) c}j&j ^JSLu>\\ ( > Uj*- J U U İ ^ "Andolsun Biz sana 
seb'a mesânm ve büyük Kur 'ân'/ verdik"^^ âyetine göre Müteşâbih 
Kitap, iki temel konudan oluşmakta olup âyetlerinde emir ve 
yasaklar bulunmayıp sadece haber verme ve bıldımie özelliklerine 
sahiptir. 

"'Abdullah b. M ü s l i m b. Kuteybe ed-Dîneveı î , Aıap Dilinin büyükleıindeııdir. 
Kû ie 'de ikamet eden îbn-i Kuteybe 276/889"dii doğduğu şehir olan Bağdat'ta 
vefat etmiştir. Önemli eserleri arasında Te.'vfli Miişkili'l-Kur'ân. Tc'vîU 
Mıthtelefi'l-Hadîs, Tefsîru Ganbi'l-Kuv'âni sa \ ınak mümkündür. Zirıklî. 
A'lâm, IV, 137. 
Hıcr (1.5); 87. 
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Bu noktada Âdem kıssası anlatılırken Allah Teâlâ'nm şu 
âyetlerde "haber" anlamına gelen "nebe'" kelimesini kullamnasma 
dikkat edelim: 

" û j ^ j * ^ 4 i t ^\ ^viJic Uj _^ (Jâ" ^ "De ki o, büyük bir Imberdir. 
Siz ondan yüz çeviriyorsunuz"'^'^ ; "o^ ^ t>ki] j" , "Onun 
haberini bir müddet sonra çok iyi bileceksiniz.Şu âyeti de 
dikkatle düşünehm: "ö^ CJJ'j 4 ^ ^ ' lilü J l " , "Elif Lanı Râ, 
Şunlar, Kitabın ve apaçık Kur'ân'm âyetleridir. 

Ayette Kur'ân'ın Kitab üzerine nasıl atfedildiğini görmekteyiz. 
Arapçada ancak farklı şeyler birbirleri üzerine veya husus (hâss), 
umum (ânmı) üzerine atfedilebilir. Buna göre âyette karşımıza iki 
ihtimal çıkmaktadır: 

1- Kur'an ve Kitap farklı şeylerdir. Aralaruida atıf kullanılması 
farklı oldukları içindir. Bu bizim "Ahmet ve Said geldi" sözümüze 
benzemektedir. Kur'an ile Kitap arasında atıf gerektirecek 
benzeşme, her ikisinin de Allah katından geliyor olmasıdır. Fakat 
acaba niye sûrenin başında Kur'an, Kitap üzerine atfedilmektedir'.' 
Bunun sebebini aynı sûrenin biraz önce gördüğümüz 8 7 . âyetinden 
öğreımıekteyiz: " ( » ^ ^ 1 Ü ' J ^ ' J tJ^'' c> W ^ - ^ j " , "Andolsun 
Biz sana seb 'a mesântyi ve büyük Kur 'ân 'ı verdik. " 

Buradan anlaşılmaktadır ki, Kur"an ile es-Seb'a'l-Mesânî farklı 
şeylerdir. Yani seb'a mesânî Kur'an'dan değil, fakat Kitab'tan bir 
parçadır. 

2- Kur'ân'ın, Kitab'tan bir bölüm olması ihtimali. Bu durumda 
da husus olana dinleyicinin dikkatini çekmek için hâss olanın yanı 
Kur'ân'ın, umum olana yani Kitab'a atfedilmesi söz konusu 
olmaktadır. 

Şimdi de Bakara sûresinin, 1 8 5 . âyetine bir göz atalım: " ji^ 
. . . L S - ^ Ü ' J ^ ' (Jjj' L J ^ ' Û ^ - ^ J " ., "insanlara hidâyet... olarak 
Kur'an, Ramazan ayında indirildi. " 

Sa'd (38) : 67-68 
Sa'd (38) : 88 . 

" H ı c r (15) : 1. 
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Dikkat edilirse bu âyette Kur'ân'm, insanlar için hidâyet olduğu 
vurgulanmaktadır. İnsanlar (nâs) lafzı, mümin-kafir herkesi içine 
alan bir lafızdır. Müttakî mü'minler de insanlardandır ancak bütün 
insanlar müttakî mü'min değildir. Bu arada bir de Bakara sûresinin 
başındaki şu âyeti okuyalım: " LS-^ s-yj V 4 ^ ^ ^ ' '-^J" , 
"Şüphesiz o Kitab 'ta hiç şüphe yoktur. Müttakîler için hidâyettir. " 

Görüldüğü gibi bu âyette de Kitab'm müttakîler için hidâyet 
olduğundan söz edilmektedir. 

Allalı Teâlâ Kitab'ı, Kur'ân'm salıip olduğu özelliğe ilave olarak 
içinde takvanın yer aldığı ibadetler, muamelat ve ahlak hükümleıiııi 
ihtiva eden bir bölüm olai'ak zikiederken onun müttakîler için hidâyet 
olduğunu söylemektedir. Öte yandan Kur'ân'ı "bütün insanlar için 
hidâyet" olarak zikı^etmektedii'. Bütün insanliu" ifadesinin içine mü'mini 
de kâfili de giımektedir. Çünkü varoluş kanunları istisnasız bütün 
insanlara uygulanmaktadır... Sadece bu husus bile Kitab ile Kur'ân'm 
aym şeyler olmadığım bizlere göstemıektedii". 

Şimdi de Ra'd sûresinin başındaki şu âyeti düşünelim: ^ 
ı j j l c j j ^ U l l JSİ 4 ı j t > ciUl J j i i ^ i l l j ı ^ U ^ I C J U I ' ' , '•Elif 
Lâm Mîm Râ, Şunlar Kitab 'm âyetleridir Sana Rahbinden 
indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar "^'^ 

Bu âyette Allah Teâlâ'nın Hakkı, Kitab üzerine atfetmesi 
dikkatimizi çekmektedir. Şimdi buradan hareketle Hak'kın başka bir 
şey, Kitab'm ise başka bir şey olduğunu j-ahut Hakk'ın. Kitab'ın 
bütünü değil de onun bir parçası olduğunu söyleyebilir miyız'.̂  Bıı 
sonmun cevabını ise Fâtır sûresinin 31. âyetinde bulmaktayız: " 

"Kitab 'tan sana kendinden öncekini doğrulayıcı olarak 
vahyettiğimiz. Haktır. Şüphe yok ki Allah kullarından haberdardır 
ve onları görendir. " 

Görüldüğü gibi sonınun cevabı olan Hak, Kitab'dan bir 
parçadır. Zira Kitab'm tamamı Hak değildir. Yine dikkat edilirse, 

'"Ra 'd ( 1 3 ) : 1. 
'-'Fâtır ( 3 5 ) : 3 1 . 
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Hak marife olarak gelmiştir. Bunun anlaım ise şudur: "Mutlak 
Hakikat" de, muhkemât âyetleri yani "risâlet âyetleri" gibi 
Kitab'm içinde yer almaktadır. Ayrıca Allah Teâlâ'nın Hak'ka. 
kendinden öncekileri tasdik edici olma gibi ikinci bir görevi de 
verdiğini görüyoruz. Şimdi sıra acaba neden bütün Kur'an 
müteşâbihtir? sorusuna gelmiştir. 

Hiç şüphesiz Allah Teâlâ mutlaktır, ibni de mutlaktır, hrsanlai" 
hakikatin anlaşılmasmda göreh, nisbî yaratılış özelliği taşırken, objektif 
hakikat Allah'm katmda mutlak ve mükemmel şekliyle dumıaktadır. 
Duramun böyle olduğu insanlann anlayış ve idraklerinin kendi 
zamanlarındaki yerel kültür düzeyine bağlı ohnasmdan da 
anlaşılmaktadır. Zaten Allah Teâlâ ibninden dilediği kadarım msanlara 
verirken insandaki bu yaratıhş özelliğini gözetmektedir. 

Söylediklerimizin daha iyi anlaşılması için şöyle bir misal verelim: 
Farzedelim ki büyük bir âlim salüp olduğu bütün bilgileri üç yaşuıdaki 
oğluna vermek istiyor. Bunu yapabilmesi için âhmin önünde bü" 
üçüncüsü olmayan iki seçenek durmaktadır. Bunlardan birisi şudur: 
Bilgileri, çocuğun yaşı ve öğrenme yeteneği arttıkça tedncı olarak 
vennek. Tabi ki bu şıkkın seçilmesi sürekli ve direkt obnası gereken bir 
iletişimi gerektinnektedir. Yani âlmı çocuğunu sürekli gözetmı altmda 
mtacak ve çocuk geliştikçe bilgi dozunu artıracaktır. İkinci şıkka 
gelmce; ya da âlim salıip olduğu bılgılerm mükemmel bir büttinünü 
çocuğa bir defada verecektir. Tabı ki bu seçeneğin tercilı edihnesi de 
mükemmel bütünün özel bir dizim ve üslûba salüp olıııasuiı 
gerektirecektir. Bu özel üslûpta iki şartın gerçekleşmesi zoniıılıidur: 

1- Nas sabit, 
2- Muhteva hareketli olacaktır. 
Ancak bu yolla çocuk gelişmesi ve bilgisi sürekli artarken sabit 

olan nassı her okuduğunda ııaslarm sahip olduğu bilgilere u3-gun 
olduğunu görebilecektir. İşte bunu sağlayacak olan da "müteşâbih" 
özelhkth... -'^^Vl L W I ^ J " , "En üstün misali vermek Allah'a 
mahsustur. "^^ 

^ B k z . Natıl (16) : 60 . 
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Bazı Âlimlere Göre Muhkem ve Müteşâbih: 
Muhammed Reşid Rıza'nın Menar'da söylediği gıbı^' mevcut 

tefsir kitaplarında muhkem-müteşâbih konusunda susuzluğu 
gidererek problemi çözecek hiçbir formül buluımıamaktadır. İbn-i 
Abbas ve İbn-i Mes'ud'dan şu rivây'et aktarılır: " 
^ J J J O A İ I J», A j U i a l l j " ^ "Muhkem, nesheden: müteşâbih de neshedilen 
âyetlerdir.Fahreddîn Razi ise şu sözü el-Esara'ma'" isnad eder:'" 
"Muhkem, delili anlaşılır ve açık olan; müteşâbih ise bilinmesinde 
derin düşünce ve tefekküre ihtiyaç duyulan âyetlerdir. " İbn-i Cerîr 
de Mücahid'den şu görüşü rivayet etmektedir: "Muhkem âyetler, 
Allah 'ın helal ve haramını açıklamak suretiyle sağlamlaşlırdığı; 
müteşâbih ise lafızları değişik olsa bile manaları birbirine 
benzeyen kısımlardır. " Muhanmied b. Ca'fer b. ez-Zübeyr'den ise 
şu rivayet nakledilir: "Muhkem tek bir vecihten başkasına tevil 
imkanı vermezken; müteşâbih çeşith vecihlere tevil imkanı verir. " 
Konu hakkında İmam Muhammed Abduh da özetle şunları söyler: 
"Allah müteşâbihi kalplerimizi tasdik etme ve mü 'minin aklını 
inceleme ve tefekkür etme aktivitesine sahip kılma doğrultusunda 
imtihan etmek için indirmiştir. Müteşâhihlerden bazıları çeşitli 
anlamlara gelebilmekte ve çeşith durumlara uygulanabilmektedir. 
Bu muhtemel anlamlardan hangisi seçilse ve hangisi uygulansa 
doğrudur. Şeyhülislâm Ahmed b. Teymiyye Kur 'an 'da manası 
anlaşılmayan hiçbir sözün olmayacağını, dolayısıyla müteşâbihin 

el-Menâr, D, 142. (HÛ) 
Süfyân Sevrî, Tefsîr, Rampor 1385, .s. 34"den nal>:Iedeıı İ.Cerralıoğlu, Tefsir 

Tarihi, Aııkara 1988, c. I, s. 2 3 8 . 
'̂ Tam adı Ebû Bekr Abdurralımâu b. Keysân olan e l -Esamm 2ÜÜ/816'de vefat 

eüniştir. Basra Mutez i le ekolüne bağlı tefsir, kelâm ve fıkıh âlimidir. Son 
derece fakir olmasına rağmen devlet adamlarından görev istememiş ve 
zâhidâne bir hayat yaşamıştır. Devrinin büyük hatiplerinden de olan Esaınm, 
Mutezi l î olmasına rağmen tefsir, bi lhassa ke lam ve fıkıhta kendine has 
fikirleriyle meşhur olmuştur. Tefsire dair bazı görüşleri Cübbâî, Mâturîdî ve 
Râzî gibi âlimlerce önemli görülerek nakledilmiştir. TDV.İ.A. , XL 353-55. 

Bkz. Mefâühu'l -Gayb, IV, 87. 
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göreli bir karaktere sahip olduğunu ve ihmde köklü bir kimseye 
bunlar karışık gelmezken, ilmi açıdan zayıf olan birisine karışık 
gelebileceğini ifade etmektedir. Allah Teâlâ'dan başka hiç 
kimsenin bilemeyeceği tevil ise, bu tür âyetlerin hakikatte ne 
olduğunun bilinememesi anlamını taşımaktadır. " Âlim Muhanmied 
Esed'e^^ gelince o da Al-i İmran sûresinin 7. âyetinin Kur'an-ı 
Kerim'in mesajmm anlaşılması ve düşünen bir topluma fırsat 
oluşturması doğrultusunda başlıca anahtar âyet olma özelliğini 
taşıdığına inanmaktadır. Kur'an bizzat kendi içinde hem açık 
âyetleri (muhkemât), hem beşerî idrak çerçevesi dışında kalan 
konularda istiâreli ve mecazlı (müteşâbih) âyetleri kapsamaktadır. 

İşte bunlar muhkem-müteşâbih konusunda gerek önceki gerekse 
bazı çağdaş büyük âlimlerin görüşleridir. Bunların bir kısmı 
müteşâbihin çeşitli anlamlara gelme ihtimalinden söz ederken 
muhkemin bir tek anlama geldiğine işaret etmektedir. Konu 
hakkında Dr. Muhamıned Şehrûr'un düşüncesi ise şöyledir: Bütün 
insanlar için Kur'ân'ın i'câzı, 3'ani nassm sabit, muhtevanın 
hareketli olması müteşâbih kitapta gizlenmektedir. Müteşâbih kitap 
ise yerel kültür düzeyine uygun olarak her asırda devamlı bir te'vil 
çalışmasını gerekh kılmaktadır. Kur'ân'ın i'câzı, sadece onun dil 
güzelliğine özgü bir husus değildir. Çünkü i'câz sadece Araplar ıçın 
değil, dilleri farklı bütün insanlar için geçerlidir ve Kur'an herkes 
için mucizedir. Yani dilleri ne olursa olsun müteşâbih bir nas ortaya 
koyma konusunda insanların tamamı âcizdir, bir başka deyişle 
Kur'an bu noktada onlara mucizedir. Zira Kur'ân'ın müteşâbih 
nasları bir taraftan sabit dunırken, diğer taraftan kıyamet kopana 
kadai- zamanların ilerlemesiyle doğru orantılı olarak insanlarm 

1900 yıl ında günümüzde Ukrayna'nın batı ucunda yer alan Doğu Galiçya'da 
Lvov şehrinde Yahudi bir ai lenin üç çocuğundan ortancası olarak dünyaya 
gelen M u h a m m e d Esed yinnı l i yıllarda Yahudil ikten çıkarak Müslüman 
olmuştur. İslâmi araştınnalarda derinlikli bi l imsel ve edebî çalışmalar 
yapmış ve 1980 yılında da "Kur'an Mesaj ı" adıyla Kur'ân'ın hıgil izce 
çeviris ine imzasını atmıştır. 1992'de İspanya'da vefat etmışür. ( H Û ) 
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ilerleyen ve gelişen yerel kültür düzeylerine tamamen uygun bir 
muhtevaya sahip olma özelliğini taşımaktadır. Allah Teâlâ mutlak 
hakikati; sabit form içinde ama teşâhüh yoluyla nısbî anlayışa 
imkan tanıyan beşerî bir dil aracılığıyla ifade etmeyi murad etmiş 
olmaktadır. Arap dilinin bu özelliği gerek yapısında gerek 
müfredatında açıkça taşıyan bir dildir. Zaten Arapçanın asalet 
yönlerinden birisi de bu özelliğe sahip olmasıdır. Buna göre Arap 
dili aynı anda mutlak hakikati ve göreli insan anlayışını aksettiren 
kap konumundadır. Zaten mutlak hakikati bilmek ancak onu tanıyan 
ve bilen bir zat için imkan dahiline girer. Buna göre Kur'ân'ın 
mükemmel anlamda te'vilini Allah'dan başka hiç kimsenin yapması 
mümkün değildir. Ancak ilimde derinlik sahibi olanlar, (er-râsihüne 
fi'l-ılm) sahip oldukları kültür ve uzmanlık düzeyleri kadar te'vil 
yapabilirler. 

O halde şu sonucu çıkarmak mümkündür: 
Kur 'an Nebî (sav) efendimizin aldığı ve onu insanlara te 'vilsız 

olarak ilettiği; ancak onlara anlaşılmasına yönelik genel 
anahtarlar bıraktığı bir emanettir. 

Buradan hareketle müeUifımiz kâfirlerin apaçık âyetleri (âyât 
beyyinât) duyduklarında niye onlar için sihir dediklerini 
anlayabilmektedir. Öncelikle bu âyetlere âyât beyyinât denmesi 
onların mutlak anlamda var olmalarına veya insanî şuunın dışında 
meydana gelmelerine bağlıdır ve bu yüzden akledilmeleri 
mümkündür. Kâfirler muhtevasını ve âyetlerin derinliklerinde '̂a^ 
olan gizli yasaları anlamadıkları Arapça bir kelâm işitmişler ve sihir 
olduğunu söylemişlerdir. Yoksa sadece âyetlerin güzelliğinden 
bü^TJlenerek sihir demiş değillerdir. 

Sahabe Kur'ân'a dalmaktan kaçmıyordu. Said b. el-Müse>7ib'in 
kendisine Kur'an'dan bir âyetin tefsiri sonilduğunda şö\'le sö\ledıği 
rivayet edilir: "Biz Kur'an hakkında hiçbir şey söylemeyiz. " Hz. Ebu 
Bekr hakkmda da bu tür rivayetler bulunmaktadır. Hatta Hz. Ömer'in 
de aym doğmltuda kanaat salıibı olduğu ve şö\'le söylediği anlatılır: 
"Kitaptan size açıklanana tabi olun, onu uygulayın. Bilmediklerinizi 
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de Rabbinize bırakın." Acaba bu büyük sahabilerin rivayet edilen 
kanaatleri, kendilmne mulıkem alandan, risâlet konularaıdan olan zekat, 
miras ve evienilmesi yasak olanlar hakkında soru yöneltıldığmde mı 
ifade edihmştir? Biz böyle olduğımu hiç sanrmyomz. Onlamı biz 
bilemeyiz dedikleri hususlar yukanda sözünü ettiğimiz birkaç konuyla 
ilgilidir. Hem sonra o dönemde Araplann böj'le bir tutom takınmalan 
asimda tarihsel açıdan ilmî bir tavırdır. Çünkü Kur'ân'm bütünü olmasa 
da çoğunluğu o dönemde kendileri için gayb idi. Nitekim o zaman için 
sahip olduklan kültür düzeyi onlara te'vil yapma mikanı venıuyordu. 
Bu noktada şu âyeti çok daha iyi anlamaktayız: 

" < L j İ j ul j 4^ilxj I j k ı a j ^ U ı I j j i S J j " , "Hayır, onlar bilgisini 

kavrayamadıkları ve kendilerine tevilinin gelmediği şeyi 
yalanladılar. "^'^ 

Allah Teâlâ ilk iman edenimin teshmiyederiiiin ve imanlaruun çok 
kıymetli olduğunu ifade bujoırmaktadır. Çünkü onlar Kur'ân'm 
kendileri için gayb olduğunu bilerek onun Hak olduğuna iman 
etmişlerdi: 

" , "Ve o öncekiler ve öncekiler, işte (Allah d) yaklaştırılanlar 
onlardır, nimet cennetlerindedirler, çoğu öncekilerden, birazı da 
sonrakilerden '"^ 

Allalı Teâlâ'nm bu âyeti asimda Kur'ân'm anlaşıhııasmdaki ihnî ve 
tarihî gehşimi aksettirmektedir. Çünkü Kur'an nazil olurken ona teslim 
olarak iman edenler hakim çoğunluğu teşkil etaıekteydi. Fakat zaman 
ileriedıkçe öncekiler azınlık hale düşmekte ve teslim ile değil, tasdik ile 
iman edenler çoğunluğu temsil eder hale gelmektedir. 

Hz. Muhammed'den (sav) önceki peygamberlerin mucizeleri, 
âlemi ma'külden kaynaklanan bir gerçekliği, mucize ânında 
yaygınlık ve etkinlik kazanan doğal bir olgu şeklinde duyular 

Yunu.s (10) : 39. 
" V a k ı a ( 5 6 ) : 10-14. 
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âleminde ortaya çıkarıyordu. "'^^ û'^h J Jj^jJ '^j" , 
"Allah 'ın izni olmadan hiçbir rasül mucize getiremez. 

O halde mucize, tabî kanunların askıya alımnasıyla gerçekleşen 
zamansal sıçrama demektir. Buna bağlı olarak Şeyh Tanta\î 
Cevheri peygamberlerin mucizeleriyle ilgili yeni bir anlajış 
geliştii"mekte ve el-Cevâhir adh tefsirin 14. cildinde şu açıklamaları 
yapmaktadır: Mucize sözcüğünün aslı olan a'ceze ( > ^ ' ) lîili, "âciz 
bıraktı " anlamına gelmektedir. Allah Teâlâ yüce Kitabında 
peygamberlerin mucizelerim anlatırken asimda bazılarının dediği 
gibi sevgili rasülünü rahatlatmak ve teselli etmek maksadını değiL 
aksine bizi varlık ve ilâlıî sanatı gözönünde tutmak suretiyle 
tefekkür ve tedebbüre şevketine maksadını gözetmektedir. 

Hz. Muhanmied'in (sav) mucizesi olan Kur'an ve es-seb'u'l-
mesâni'ye gelince duaım farklı bir özellik arzeder ve Allalı Teâlâ 
bununla farklı bir dummu kasteder. Şöyle ki, bu durumda soyaıt 
(ma'kûl) olan, duyaılarla algılanan somuttan önce ^aıku bulmakta; 
soyul olan somutu öncelemektedir. Böylece Hz. Muhammed (sav) 
peygamberlerin sonuncusu olarak kalırken, mucizesi de sonsuz 
olarak kalmaktadır. İnsanlık bilgi ve bilimde ilerledikçe Kuran ın 
öngörüleri duyaı organlarıyla algılanan alan içine gimıektedir. Bu da 
Kur'ân'ın i'câzının en açık şekliyle parça parça ortaya çıkacağı 
anlamına gelmektedir. " <Jİ 3^^^ ^ ("^.j^ 
. . . l i^ '" , "Âyetlerimizi onlara, ufuklarda ve kendi nefislerinde 
göstereceğiz ki onun hak olduğu kendilerine iyice belli olsun. "'^ 

Buraya kadar anlattıklarımızm ışığmda şimdi de şu âyeti 
düşünelim: " oy^. ^ C J ^ J ' ' , "Her .'jey bir felekte (yörüngede) 
yüzmektedir."''^ Arapçada felek, (istedâra=J-^i) fiilinin karşılığı 
olarak dönmek demektir. Kur'ân'ın soNaitlar âleminde ondört asır 
önce vasfettiği şeyi biz ancak bugün anlayabilmekteyiz. O halde 
Kur'ân'a göre en küçük maddeden en büyüğüne kadar kâinattaki 

Ra'd (13) : 38. 
' ' F u s s ı l e t ( 4 1 ) : 53. 

Enbiya (21) : 33 ; Yâ,5În (36) : 40 . 



herşey felekler, yörüngeler dahilinde doğrusal olmayan dairesel bir 
şekilde hareket etmektedir. 

ZİKR (jSi^i) 
Zikr, Kur'ân'ın (sesle ilgih) akustik formu, başka deyişle ibadetle 
ilgili sigasıdır. Kur'ân-ı Kerim; varlığı, doğal olayları ve insanî 
olguları düzenlej'en objektif kanunlar mecmuasıdır. Onun aslı levh-i 
mahfuzdudn ve her hangi bir dili yoktur. Ancak, '"^j^ LiîjS »uit». uı 
", "Biz onu Arapça bir Kur'an yaptık'"^'' âyeti gereğince insanî bir 
dile dönüştürülmüştür. Daha açık bir deyişle Zikr, Kur 'ân 'm 
Arapça lisanıyla telaffuz edilen beşerî dil formuna 
dönüştürülmesidir. Bu sayede Kur'an, işitilen veya işitilmeyen sesli 
formda okunabilmektedir ve bu insanî ve sesli form kadim değil, 
hadistir. Şimdi şu âyete bir bakalım: " "^^ (> j^^ t > ^ 
üj^ r^j » j » - ^ ! " , "Kendilerine Rablerinden gelen her yeni zikri 
mutlaka alay ederek dinlerler. "'^'^ Âyetteki lafızlerın son derece 
itmayla seçilmiş olduğuna, zikrAen söz edilirken hakkında 
"sonradan, yeni" anlamını taşıyan "muhdes" sıfatı kullanıldığına ve 
mesela zikr yerine neden "Kur'an" demlmediğıne dikkat edilmelidir. 
Kur'an denemezdi, çünkü zikr Kur'ân'ın kendisi değil, onun sadece 
sıfatıdır ve muhdes değildir. 

Şimdi de şu âyetleri düşünelim: "û_^*^ ^ ^J j^^l t>j Lii" , 
"Zikri Biz indirdik, onun koruyucuları da Biziz. '"" ; " LS'^ J J ^ I J 

" , "Zikr sahibi Kur'an 'a yenun olsun. 
Görüldüğü gibi â3'ette ve'l-kur'ûni zi'z-zikr denilmekte ve 

Kur'an kelimesi marife olarak yer almaktadır. İkinci olarak da 
"sahiplik" anlamına gelen "zî" edatının bir şeyin bizzat kendisine 
değil, sıfatına delâlet ettiğim mülâhaza etmekteyiz. Aynı mülahaza^ ı 
' • j Ü j V I u j c j ^ j " /'kazıklar sahibi Firavn'a yemin olsun ki'"''' 

Zuhruf (43) : 3. 
Enbiya ( 2 1 ) : 2. 
H ı c r ( 1 5 ) : 9 . 
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âyetiyle "o^j i J tj" , "mal ve benîn sahibi oklu diye (böyle 
sapıtmış)'"''* âyetinde de görüyoruz. O iıalde Kur'an mtelenen, likr 
ise Kur'ân'ın niteleyen sıfattır. 

Kur'ân'ın zikr yönü olması, onun ibadet dili olmasını da 
doğunnaktadır. Şöyle ki biri Arap diğeri Arap olmayan iki 
müslüman namaz kıldıklarında ve Kitab'ı sesli dilsel fomıda 
okuduklarmda okunan metnin içeriği mevzu bahis olmaksızın 
ibadetleri makbuldür ve aralarında fark yoktur. Bunun için Allah 
Teâlâ " L Î J ^ ^ iü-all »̂51" , "Zikrim için namaz kıV"'^ bu^aınnuştur. 
Fakihlerin namaz için Arapçayı şart koşmaları salıih bir hükümdür 
ve bu hükümle Kitab'ın anlaşılmasını değil, sesli fomıda tilavet 
edilmesini kastetmektedirler. Bu anlamda T > ı-M J''^ J j ^ ' ^j^. 
J S A A " j "Kur 'ân 'ı zikr için kolaylaştırdık, yok mudur öğüt alan '"'^ 
âyetinin de taabbüd ifade ettiği anlaşılmaktadır. 

"ö^ dJj J ^ ^ V I _^ j l < i ^^^iiJj U j j a ^ l «liûic U j " , "Biz ona şiir 
öğretmedik, bu ona zaten gerekmez. Bu, bir Zikr ile apaçık 
Kur'an'dan başka bir şey değil. "''^ Âyetinde Kur'an lafzının 
"Zikr" üzerine atfedilmesi dikkat çekicidir ve Zikr=İbadet; 
Kur'an=İlim anlamını taşımaktadır. 

Ayrıca zikr lafzının unutmanın zıddı hatırlama gibi başkaca 
anlamlara da geldiğini söylemeye bilmem gerek var mıdır'i' 

FURKAN (û^jiJl) 
Kitab'ta "Furkân" kelimesi altı 3'erde marife olarak geçmekte ve ilk 
defa Hz. Musa'5'la (as) ilgili olarak şu âyette kullanılmaktadır: " JJj 
j j i ^ j û^j^ ' j L S ^ j - , "Hidâyete erersiniz diye 
Musa 'ya Kitab '1 ve Furkan 'ı verdik. 

Aynı Furkan, Hz. Muhanmied (sav)'e de. furkan günü diye 
isimlendirilen Bedir savaşında Ramazan aşında indirildi. Şu âyet-i 

Kaiem ( 6 8 ) : 14. 
Taha (20) : 14. 
Kamer (54) : 17. 
Yasin (36) : 69. 
Balcara (2) : 5 3 . 
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kerime bmia işaret etmektedir: " cji û^jü' U:LIC. ^ uij^iUj 
j U ^ I " , "iki topluluğun karşılaştığı gün, Furkan günü kulumuza 
indirdiğimize inanıyorsanız... ""^^ 

En'am sûresinin 151, 152, 153. âyetleri iyice düşünüldüğünde 
sözkonusu Furkan'm Musa'ya gelip İsa'ya kadar sabit olan ve 
sonra da Hz. Muhammed (sav)'e verilen on vasiyet olduğunu 
anlamak hiç de zor olmayacaktır. 

Şimdi doğrudan emir şeklinde gelen bu vasiyetleri derin derin 
düşünelim: 

" I j l i i i V j j i U j l i u i A J t V I U (Jii I J â 

^Slfl 4j j ( j a J b "ıll İ l i ^ j a . JA\ ^y^\ I j ü i i ^ 1 J L ı - l j j j î i ı j j i î> ı3 

^1 U Ü ^ Jaij iSb J > a i l j 6 0 I j â j İ j jJLy ^ > ^ i ^ JA^ 

j j j S J j ^»£I3LI 4j (»SU-aj I j a j i İ l i ^ j a I j j l £ j l j I Ji^M fıl^ l i l j l p ^ j 

^ L ^ j A I U I J j c ( j j iüa (JiJl I j a i ı J V J » j ju i i l i LaU'ı.ıi^ (_jj=ıl_>^ lİA j i j 

"De Â:7; size Rabhinizin neleri haram kıldığını okuyayım: 
1 - O 'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. 
2- Anne ve babaya iyilikte bıdunun. 
3- Çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Çünkü size de. 

onlara da rızık veren Biziz. 
4- Fuhşiyatm gizlisine de açığını da yaklaşmayın. 
5- Allah 'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. 
Bunlar, size Allah 'ın vasiyetleridir. Umulur ki düşünürsünüz. 

(En'am, 151) 
6- Ergenlik çağına erişinceye kadar yetimin malına güzcd 

olmayan bir maksat ve niyetle yaklaşmayın. 
7- Ölçüyü ve tartıyı adaletle ölçün. Biz .hiçbir nefse 

kaldıramayacağı yükü yüklemeyiz. 
8- Akrabanız bile olsa konuştuğunuz zaman adaletten 

ayrılmayın. 
9- Allah 'a verdiğiniz sözü tutun. 

"'Ental (8) : 4 1 . 
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Bunlar, size Allah 'ın vasiyetleridir. Umulur ki zikredersiniz. " 
(En'am, 152) 

10- "İşte benim dosdoğru olan yolum budur. Ona uyun. Başka 
yollara uymayın (eğer uyarsanız), O 'nun bu yolundan sizi ayırır. 
İşte bunlar size Allah'ın vasiyetleridir. Umulur ki tak\'a sahibi 
olursunuz." (En' am, 153)^" 

Yüce Allah insanı hadlerde ve vasiyetlerde dosdoğru yola liidâyet 
etmiştir, İşte bu bağlamda Furkan dosdoğm yolun bel kemiği ve 
toplumsal takva motifidir. Vasiyetler hem bir taraftan üç semavi 
dinin esası ve hepsi arasındaki -deyiş yerindeyse- ortak Jokeri, 
olmazsa olmaz sâbitelerindendır. İbadetleri değil ahlâkı içerir ve 
genel beşer tabiatını temsil eder. Alılak birtakım genel insanî ilkeler 
olup İslâm dininin değişmez öncüllerindendir ve zamanın ve 
gelişimin değişimiyle değişecek karaktere sahip değillerdir. Hz. 
Muhammed'e (sav) gelen Özel Furkan takvada ilerlemek isteyenler 
içindir. Şu halde Müslümanların herhangi bir insanı ister müslüman 
olsun ister olmasın ancak toplumsal takva olan ahlâka ve Allah'ın 
hadleri içerisinde hareket etmek demek olan hukukî takvaya bağlı 
olup olmadığıyla değerlendirmesi gerekmektedir. Çünkü ferdî takva 
olan ibadetleri; toplumsal ve hukukî olan takvalardan ayıramamak 
pek çok insanın içine düştüğü bir tuzaktır. Bunun için "on vasiyet" 
Kitab'ın anası (ünmıü'l-kitâb) olan risâlet hükümlerinin en 
önemlilerindendir. O halde toplumsal hayatlarının istikâmeti için bu 
vasiyetlere Müslümanlar mutlaka sımsıkı sarılmak zonındalardır. 

KUR'AN VE es-SEB'UL-MESÂNİ (ij^^^ J j ^ J I ) 

KELİMÂTULLÂH (Allah'm KeUmelen='üii c^uli) 
Kelimeler ve cümleler beşerî dillere ait seslerden oluşurlar. 
Sözgelimi Çinli bir insan konuşurken biz nelere delâlet ettiğini 
anlamadığımız birtakım sesler duyarız. Söz, yanı medlulü olmayan 
ses zihinde bir delâlet oluşturduğu anda medlulü olan bir söz haline 
gelir, Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse şu söylenebilir: 
Beşeri dillerin iki seçeneği vardır: 1- Objektif varlığı olan sesler. 2-

En'am (6) : 151-1.53. 
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Zihinde oluşturdukları delâletler. Bunun için diller iletişim ve 
düşündürme gibi iki vazifeyi yerine getinnektedirler. Acaba bu 
söylediklerimiz Allah'ın kelimeleri için de geçerli midir? 

Allah, keyfiyette tek olan Zâttır, Jâ" , "De ki O Allalı 
tektir"^' ; Allah kemiyette de bir olan Zâttır, '"^h "̂J H 
, "De ki o (Allah) tek bir ilahtır. "^^ Şüphesiz Allah Teâlâ, Arap 
veya İngiliz değildir. Bu yüzden O'nun kelâmı bizatihi medlullerden 
oluşur. Örneğin Güneş kelimesi Allah Teâlâ"ya göre bizzat 
Güneş'in kendisidir. Bir başka deyişle maddî varlık ve onun genel 
kanunları bizzat Allah'ın kelimeleridir. Yani Allah'ın kelimeleri 
bizzat varlığın ve varlığa ait genel kanunların tam kendisidir. Bunun 
için biz "Allah Haktır, O 'nun kelimeleri Haktır" diyoruz. "(3=^1 "^j^ 
" , "O'nun sözü Haktır."" O halde Allah Haktır; varlık O'nun 
kehmeleridir, onlar da Haktır. Şu âyeti birlikte okuyalım: " 'İJ ^ ] 
ü j ^ i-Ijâj J ^ 1 J " , "O 'nun işi bir şeyi murad ettiği zaman 
ona ol demektir. O iş hemen olur. "'^ İnsanın bunları 
öğrenebilmesini temin etmek için Allah mutlak hakikati yani varlığı, 
genel varlık kanunlarını ve Kendsinin en güzel isimlerini (esmây-ı 
hüsnâ) beşerî dil kalıbına dökmüştür. Ancak bu beşerî dil formu, 
teşâbüh (benzeşme, müteşâbihlik) hususiyeti içennektedır. Bunun 
sebebi insanın nisbî ve gelişmeci anlayışının gözönünde tutulmuş 
olmasıdır. Kur'ân'ın Arapça kalıba dökülmüş formunda varlığın 
mutlak hakikati ile insanın her hangi bir saflıada bu varlık hakkında 
sergilediği göreli ve izafî anlayışı arasında meydana gelen dâhili 
cedel zirveye yükselmektedir. Aslında bu manada bilgi 
düzeylerindeki gelişimle doğm orantılı olarak yaşadıkları asırlarla 
anlama kapasiteleri ne kadar farklı olursa olsun bütün insanlar için 
Kur'ân'ın mucize olduğu gerçeği de yatmaktadır. 

^ ' İ h l a s ( 1 1 2 ) : 1. 
E ı r a m (6) : 19. 

" E ı ı ' a m (6) : 73 . 
Yasin (36) : 82. 
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KUR'ÂN'IN MUHTEVALARI 
Kur'ân-ı Kerim şu iki ana kısımdan oluşur; 
a- Sabit Kısım: ^ ^ ^ ı ^ ^ dj J j" , "O şanlı bir 

Kur'an'dır, levh-i mahfuzdadır. Bu kısım varlığın yaratılışından 
başlayarak varoluşun bütün düzenleyici kanunlarına işaret eder (ük 
kevnî patlama). Buna ilaveten gelişim kanunlarına (ölüm haktır) ve 
halden hale intikal yoluyla değişmeye (tesbîh), hatta kıyâınet, sura 
üflemııesi, diriliş, ceımet ve cehennem gibi konulara da işaret eder. 
Levh-i Mahflız'da bu varoluşa yönelik kesin uımımî yasalar 
bulunmaktadır. Hiç kimsenin jaizsu^aı hünuetine bu kanunlarda 
değişiklik yapılmaz. Zira "-üUKJ J.iuı V ' ' , "O'nun kelimelerinde 
değişiklik yoktur. 

b- Değişken Kısım: Allah Teâlâ bu kısmın "apaçık bir 
imam"dan (imâmiln mübîn) alındığına işaret etmekte ve şöyle 
buyunuaktadır; " f-tş^ ü^j ^P<j ^y^ ^ J^J^^ ^ 
( j i L o ^ U l fllnm-.'!" , "Biz ölülere hayat veririz. Sundukları amelleri 
ve izlerim yazarız. Biz zaten herşeyi apaçık bir imamda 
saymaktayız "^'' 

Âyette geçen "apaçık imam " ifadesi şu iki hususu içermektedir; 
1-Cüz'î Tabiat Kanunları, Tabiî Olaylar ve Olgular: 
Bu konular tasarmfda bulunma, çağırma ve bilme unsurlarınm 

kaynağıdır. Ancak bu unsurlar umumî kanunu ortadan 
kaldıramazlar, sadece onun sınırlan içinde fonksiyonlarını icra 
ederler. Rüzgarların esmesi, depremler, tufanlar bu kabilden 
olaj'lardır. Mesela levlı-i mahfuz'dâki umumî kanun, "ölüm haktır" 
demektedir. Tabiattaki cüz'î olaylar ömrti uzatan veya kısaltan 
birtakım olay ve olguların varlığına müsaade edebilirler ancak ölüm 
gerçeğini kesinlikle ilga edemezler. Aşağıdaki âyette geçen "apaçık 
bir kitap" terimi, tabiî olay ve olgularla özel olarak alâkalı âyetler 
hakkında ve mutlak anlamda gelmektedir; " ^'^ 'r-y*̂ ' »-^ j 

" B u m c (85) : 21-22 . 
" K e h f ( 1 8 ) : 2 7 . 
" Ya.sin (36) : 12. 
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ıjuü S J ı J S ^ VI V j j V j " , "Gayhın amhtarlan O'mm 
yanındadır Onları Allah'tan başka kimse bilmez. Karada ve 
denizde olup bitenleri O bilir. Hiçbir yaprak O'nun ilmi olmadan 
düşmez. Yerin karanlıklarında hiçbir tane, yaş ve kuru hiçbir şey 
yoktur ki 'apaçık bir kitap 'ta olmasın. 

Bunun gibi Rasülüllalı'ın (sav) "*t^^i VI f U ^ i Û J J V " , "dua 
ancak kazayı geri çevirir "^^ hadisini de bu doğraltuda anlamakta ve 
bu yaklaşımı tıp, kimya, fizik ve uzaybilim gibi tüm ilimlerin varlık 
sebebi olarak kabul etmekteyiz. 

2-İnsanın Şuurlu Fiilleri: 
Biz bu kısma önceki milletlere ait kıssalar admı veri>'onız. Nitekim 

Allah Teâlâ insanlık tarilıinin sergilediği gelişimin, nübüvvetle ilgili 
konularda bilgilerin nasıl ilerledığmm, risâlet alanuıdaki şer'î 
hükümlerin nasıl gehştiğinm takip edilebilmesi için birbirini tamamlayan 
kimi olaylar anlaöuaktadır. İnsanın bir taraftan varlığın genel 
kanunlarma ve cüz'î kanunlara, diğer taraftan da AUalı'ın gönderdiği 
risâletlere karşı nasıl bir tavır takmdığı bu yolla gözler önüne 
seribnektedir. Allah Teâlâ bu kısma "kıs.wlann en güzeh" (ahsene'l-
kasas) adım vermektedir. Bunun için Kur'ân'm anlattığı kıssalarda 
geçen şer'î hususlar, İslâm hukukunun smırian içensine gimıektedir. 
APAÇIK ÂYETLER (âyât beyyinât="L;j^l *iWVl) 
Beyyine, gözle görmeye ve müşahade etmeye unkan veren somut delil 
demektir. Allah'm Hz. Musa'j'a kendisine ııübüv\'et olarak Tevrat'ı ; 
Hz. İsa'ya da İncil'i venrıesi bu kabildendir. Yani Tevrat ve İncirin 
dayanaklan hârici beyyinelerdir. Söz konusu beyymeler aynı zamanda 
maddîdü-. Bu yüzden Allah Teâlâ bunlara önce "âyetler" (âyât), ikinci 
olaı-ak "beyyineler" (beyyuıât) aduu vermektedir. Dikkat edilirse Allah 
Teâlâ Tevi-at'tan söz edei'ken onun apaçık âyetler (âyâtün beyyinât) 
olduğunu söylememektedir. Çünkü Te\'rat üçbm yıllık insanın bilinç 
merhaleleriyle uyura sağlayan bir fomıda gelmiştir. Bu ihbaria 

En'am (6) : .59. 
Bkz. Alımed, V, 277 , 280 , 282 . 
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peygamberlerin beyyineleri gözle gömieye imkan tanıyan maddî 
hususlar olarak zuhur etmiştir. 

' j j f " û j ^ j s " ^ "(Musa, Firavn'a) dedi ki: sen pekâlâ biliyorsun kı 
bu (mucizeleri, apaçık âyetleri =âyât beyyinât) ancak göklerin ve 
yeryüzünün Rabbi hüccetler olarak indirdi. Ey Firavn ben seni 
muhakkak helak olmuş görüyorum 

Buna karşılık Allah Teâlâ sadece Kur'an âyetlerim beyyineler 
diye isimlendirir: 

. . .^i^" , "Kendilerine âyetlerimiz beyyineler olarak okunduğunda 
bizimle karşılaşmayı ummayanlar, ya bunun dışında bir başka 
Kur'an getir ya da bunu değiştir derler."''' Öyleyse Kur'an, 
beyyine olan âyetler mecmuasıdır. Beyyine âyetler ise Haktır, 
Hakikattir. 

" J J A U ı lİA ^ » L i . Lal (3^11 I j j i S ıjjiJl (Jâ >-:̂ Liij U J U I J J j " J 

"Onlara âyetlerimiz beyyineler halinde okunduğunda kendilerine 
gelen Hakka küfredenler: 'Bu apaçık bir sihir' derler. 

O halde burada şu sorunun sorulması gerekmektedir: Acaba 
Araplar neden beyyine olan âyetlerin sihir olduğunu söylemişlerdi'' 
Oysa sihir, hakim olan kanunlarını anlamaksızm bir olayın duyu 
organlarıyla müşahade edilmesidir. Bu yüzden Hz. Musa'nın 
âyetlerinin sihir olduğunu söylemişlerdir. Çünkü onlar olayların 
nasıl olduğunu anlamaksızm sadece duyaı organlarıyla gönnüşlerdi. 
Kur'an âyetlerini dinledikleri zaman Arapların da durumu 
öncekilerden farklı olmadı. Onlar da Kur'an âyetlerinin sihir 
olduğunu söylediler, çünkü Araplar içindeki muhtevaların ve 
gizlemniş kanunların neler olduğunu anlamadıkları bir Arapça söz 
işıtmişlerdi. Yoksa bazılarının dediği gibi Kur'an âyetlerinin 
güzelliği onları büyülediği için sihir olduğunu söylemiş değillerdi. 

^ ° L S R A ( 1 7 ) : 1 0 2 . 

*- Alıkaf (46) : 7 
Yunus (10) : 1.5. 
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Hz. Muhammed'e (sav) pek çok âyât beyyinât verihıuşti, çünkü 
Kur'ân'm bütün âyetleri beyyine âyetlerdi. Böyleükle âyât beyyinât, 
nübüvvetle yoğrulmuş oluyor, dalıa açık bir deyişle önceki 
peygamberlerden farklı olarak Hz. Muhaıruned'uı (sav) nübüvveti 
bizzat Kur'an oluyordu. Hz. Musa'ya (as) ve Hz. îsa'3'a (as) da âyât 
beyyinât, yani nübüvvetlerini gösteren dehller gelınışti, ancak bunlar 
Tevrat ve İncil'den aynydı. Bu tür âyetlere, bey'^ine denmesinin bir 
başka yönü de bu âyetlerin mevcut olmalan veya msan şuurunun 
dışmda meydana gebrelendir. Bu yüzden söz konusu âyetler gözle 
göriilebilmeye veya akılla idrak edilebihrıeye açıktır. Hz. Musa dokuz 
bej'yineyi Firavun'a sununca onların "hesâir", gözle görülen kuvveth 
deliller, hüccetler olduğunu söyleıniştir. Peki Kur'an âyetlen de aynı 
şekilde gözle göriilebilirier mi veya başka deyişle her hangi bir âj'etm en 
son te'viü, gözle göıülmesi (ibsâr) söz konusu mudur? Asimda doğmyu 
söylemek gerekii'se gözle görmek, en son hakîkî te'vilden başka bir şey 
değildir. Çünkü gözle görmek ya da nihaî te'vil, âyetin ihbâi'i (naklî) 
ilünden sonra duyu organları bilgisinin desteklediği nazarî ilme veya 
doğmdan duyulara ait bh- ilme geçmesidir. MütekadcIimûn denilen 
önceki âlimler te'vil kurallamn koyariarken bu önemli yönü gerçekten 
de ihmal etirıişlerdir. Şu halde âyetm te'vili, objektif hakikatle 
mutabakatıdır, gözle görühuesi (ibsâr) veya ablla mutabık ohuasıdır. 
Bu yönün ümıal edilmesi tasavvufî felsefenm Kur'an te'vili salıasına 
girmesine sebep olmuş, bu da İslâm akidesini olumsuz yönde 
etkilemiştir. 

Esef veren hususlardan birisi de şudur; Araplar Hz. Muhammed 
(sav)'iıı peygamberliğinin başlangıcından beri bütün gayret \'e 
himmetlerini risâlet konusuna harcamışlar ama Peygamberin 
nübüvvetim ilımal etmişlerdir. Diğer milletler arasında risâletin 
yayılması ıçm cihad etmişler fakat, Kur'ân'ın anlaşılmasına önem 
vemieniişlerdir. Belki bunun sebebi Kur'an "ın anlaşılmasının özel 
bir vakit ayınrıayı, ilmî bir araştımia yapmayı ve belirli bir kültüriin 
varlığını gerekh kılmış olmasıdır. Bu dumma Furkan sûresinin 30. 
âyetinde şöyle işaret edilmektedir; " l cs^js J s^j ̂  Jij^Ji J^j 
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dJHı" , "Rasül dedi ki: Ya Rahhi, kavmim hu Kur'ân'ı 
terkedilmiş halde bıraktılar. " Rasûlün kavnıi Aı-aplardır. şayet 
âyette bütün müslümanlar kastedilmiş olsaydı "kavmim değil, 
ümmetim" derdi. Çünkü Araplar onun kavmi; diğer müslümanlar 
ise ümmetidir. 

Diğer taraftan bütiin dünyadaki bilünsel araştmna merkezlen ve 
üniveı-sitelo- Hz. Muhammed (sav)'in nübüvvetine önem veı-mektedirler. 
Çünkü onun nübüvveti Allah'm valıdanij'etinin yanında maddî ve 
topkmısal hakîkat kanunlarım da ihtiva emrektedir. 
KENDİNDEN ÖNCEKİ (ellezî beyne yedeyhi='UJJ öHis'^^) 
"Kendinden önceki" (ellezî beyne yedeyhı) ıstılahı, kesinlikle Hz. 
Muhamned'in (sav) getirdiği risâleîlt ilgili bir husustur. Yani bu 
ıstılah; geçmişi değil, hâli, şu ânı ifade etmektedir. Yedeylu 
lâfzındaki "hi" zamiri ya Kur'ân'a ya da Yüce A l l a h ' a ghmektedir. 
Buna göre Kur'an, kitabın anasını, yaıü ümmü'l-kitâb'ı, yani 
risâleâ tasdîk edici olarak gelmiştir. Musa (as) ile İsa (as)'nın 
kitaplarını tasdik etmek üzere de maddî mucizeler gelmişti 
Müfessirlerin "ellezî beyne yedeyhi" ifadesinin Tevrat'ı ve İncil'i 
kastettiği yönündeki yanlış yorumlarının sebebi, "beyne yedeyhi" 
ifadesinin Al-i İmran sûresinin 50. âyetine hamledilmesı olmuştur. 
Çünkü söz konusu âyet, İsa b. Mer^'emle ilgilidir ve bu durum 
âyetten açıkça anlaşılmaktadır. "... » U J ^ ' 3^. ^ ^^^y , 
"Benden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak ..." Burada âyet, 
İncil'deki Hz.İsa'nın nübüvvetinin Hz. Musa'nın Tevrat'taki 
nübüvvetinin devamı olduğuna, aksine neshedıci olarak gelmediğine 
işaret etmektedir. Nitekim Hz. İsa ' n ı n şenatı, bir kısım tadilatla 
birlikte Hz. Musa'nın şeriatının aynısıdır. " f»j=̂  L S ^ ' L U V J 

, "Size haram kılınan bazı hususları helal kılmak için... 
Oysa Hz. Muhammed (sav)'e Kitab kendinden öncekileri geleneksel 
anlamda tasdik etmek üzere değil neshetmek üzere gelmiştir. Çünkü 
Hz. Muhammed (sav)'den önce gelen bütün nübüvvetler " 6^ ı > 
(_ĵ UlJ" , "Daha önce de insanlara hidayet olarak (Tevrat 'ı ve İncil 'i 

' Âl-ı İmrân ( 3 ) : 50. 
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indirdi)."^'' âyetinin kapsamı altındadır. Söz konusu yanlış anlama 
Hz. Muhammed (sav)'in nübüvvetinin adeta belinin kırılmasına 
sebep olmuştur. Sanki Hz. Muhammed (sav)'in nübüvvetinin hedefi, 
yedinci milâdî asırda bihımıekte olan Ahd-i Atîk'le Ahd-i Cedîd'i 
tasdik etmektir. 

Âlim Muhammed Esed, Al-i İmran sûresini yorumlarken ilgili 
âyeti tefekkür ve teemmül ile ele alır ve âyetin Kur'ân'ın nüzulü 
öncesindeki kitaplara işaret ettiğini söyleyen çoğu müfessirlerm 
görüşüyle ikna olmamış görünür. Ona göre "kendinden önceki" 
deyişi bizâtıhî önceki kitaplar anlamına gelmez. Bilakis onun 
objektif bir hakikate, Kur'ân'm indiği dönemde mevcut olmayan bir 
şeye işaret ettiği açıktır! Onu böyle düşümıeye Tevrat'ın iki bm 
senedir iftira ve tahriflere maruz kalmasıyla Hz. Muhammed'in 
(sav) getirdiği hükümlerin Tevrat'ın hükümlerinden farklı olması 
sevketmektedir... Ne var ki meselenin ağırlığı, Kur'ân'ın hiç 
olmazsa önceki kitaplarda sahih olarak kalan temel hakikatleri 
tasdik ettiğini söylemeye zorlamıştır. 

Belki Dr. Şehrûr'un bu konudaki mütalaası âlim Muhammed 
Esed'in sorguladığı duruma doyurucu bir cevap niteliği taşır. 
Şüphesiz Allah Teâlâ insanlara ibadetleri, ahlâkı ve davranış 
kurallarını (yani kitâbullâh'i) açıklamak için risâletinin tebliğini 
murad etmiştir. Bunun için de risâleti tasdik etmek üzere "Kur an ı 
ve seb'u mesânV'y'ı inzal etmiştir. Başka bir deyişle davranış 
kurallarını, varlık hakikatine tasdîk ettirmiştir. 
KUR'AN... MÜBAREK KİTAB (-iijM ... öî>II): 
Arapçada bereket, çokluğu ve üretkenliği, yani sebat ve istikrarı 
simgeler. el-Kitâb, "mübarek" olarak vasıflanmış, yanı nassınm 
sabit ve değişmez olduğu söz konusu edilmiştir. Nitekim "'•̂ i • ^ j ^ " " , 
"Allah mübarektir"''^ âyeti de, Ö'nun sabit olduğu ve değişikliğe 
uğramayacağı gerçeğini vurgulamaktadır. Şüphesiz Salıabe Allah'ın 
Kitabını kendi çağlarının kültür düzeyine u>gun olarak anlamışlardı. 

* ' Â l - ı İ m r â n ( 3 ) : 4 . 
" Bkz. A'râf (7) : 5A ; Mü'minûn (23) ; 14 ; Gâfır (40) : 64. 
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Yıllar geçip ilerledikçe gelecek nesiller önceki nesillerin bilmedikleri 
bazı yeni bilgileri Kur'an'da bulacaklardır. Çünkü aslında bilgi, 
devamlı surette en yükseğe doğru çıkan hareket demektir, İnişinden 
bu yana muhkem olan abdest âyeti veya miras âyetlerinin anlamı 
kesinlikle değişmemiştir, değişmeyecektir de. Bu â>'etleri bugün 
nasıl anlıyorsak bizden öncekiler de öyle anlamışlardı, bizden sonra 
gelecek nesiller de öyle anlayacaklardır. 

Ancak Kur'an, biz anlasak da anlamasak da bilinç dışı maddî ve 
tarihî varlık olarak objektif bir hakikattir, ahlâk ve takva konularını 
içermez. Kur'ân'ı anlarken biz ilmî araştmna ve objektif düşünme 
kurallarıyla içinde yaşadığımız çağın kültür düzeyine bağlıyız. İşte 
bu jaizden Kur'an ramazan ayında ve bir defada Ai 'apça olarak 
indirilmiştir ve bu inişin her hangi bir sebebi nüzulü de ııievu bahis 
değildir, " j - ^ l iJ «Lil j i i Lil" , ''Biz Onu kadir gecesinde 
indirdik"^\ " . . . ^ U U ^ A * J j ^ l ^ J j i ' L S ^ I J^J j ^ " , "insanlara 
hidâyet olsun diye içinde Kur 'ân 'ı indirdiğimiz ramazan ayı... 

Hz. Muhammed'in (sav) risalen -yani muhkem kitab- insan 
davranışlarıııdaki helal ile harama; nübüvveti ise objektif varlıkta 
bulunan hak ile batıla, hakikat ile velmie karşılık gelmektedir. 
Aralarında çok bü}aik fark olmasına rağmen objektif kanunlarla 
ahlâkî değerleri birbirinden ayıramamak, bugün müslümanlann 
karşı karşıya bulundukları düşünsel karmaşanın doğmdan sebebini 
teşkil etmektedir. 

Acaba Cenab-ı Hak Kur'ân'm niçin "söz" (hadîs) olduğunu 
söylemektedir? "û>»-^ ^^,^\ l i ^ i " , "Siz bu hadîsi mi 
küçümsüyorsunuz?"^^ ; " t ^ , ^ ' ^ • ^ '^^î J*" , "Sana Musa'nın 
hadîsi geldi mi?"^^ 

"Hadîs" lafzının aslı, fîil kökü ortaya çıkmak, meydana gelmek 
anlamına gelen ha-de-se'Ğk (^-^). Hades, ister kevnî olsun ister 

Kadir ( 9 7 ) : 1. 
"'Bakara ( 2 ) : 185. 
"Wakıa ( 5 6 ) : 81 . 
* ' N a z i a t 7 9 ) : 15. 
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insanlarla ilgili olsun bir vakıadır. Kur'an, insanî olaylarla birlikte 
küllî ve cüz'î bütün kevnî olayları bir araya getirmektedir. Bundan 
dolayı ona ('j^ kökünden Kur'an adı verilmektedir. Bazı âlimler de 
Kur'an ismiıün (uJ) fiilinden geldiğini söylerler. Her ıkı dununda 
da anlam, toplamak, bir araya getirmekiu. İşte bu noktadan 
hareketle biz "oj^y Iji^^ij -d I J ı ^ L I j i j \ \ ija ı i l j ' ^ "Kur'an 
kıraat edildiği zaman onu dinleyin ve susun ki merhamet 
olunasınız. "'^'^ âyetini tam olarak anlıyonız. Yani Kur-'an 
şerhedilirken susun ve dinleyin denmektedir. Tilâvet ('>S^\) 
kelimesine gelince bu, kıraatten farklıdır. Ayet lâfızlarının peşpeşe 
okunması anlamına gelmektedir: Nitekim şu âyet buna örnektir: " J 
... lj-«laij^l I J I J S jjJJl" , "Allah 'm kitabını tilavet edenler 
ve namazı dosdoğru kılanlar... 
ES-SEB'UL- MESÂNÎ {^^\ aHO: 
Allah Teâlâ "(=^l dy^^j ij^'^ Cy ^ ^Hf̂ l ^ j " , "Biz sana seb'a 
mesânîyi ve yüce Kur'ân'ı verdik"''' buyunnaktadır. Âyetten şu 
anlamlan çıkarabiliriz: Kur'ân'ın sebu'l-mesânîye atfedilmesi, 
Kur'ân'm sebu'l-mesânîden farklı olduğunu göstennektedir. İkisinin 
birbiri üzerine atfedilmelerine sebeb olan benzerlik, ikisinin de Allah 
Teâlâ tarafından vahyedilmiş olmasıdır. 

••'Seb'a Mesânî" ifadesindeki mesânî lafzıyla ilgili olarak 
Mekâyîsi'l-Lüga'd'd misnâ (»UUl) kelimesinin değneğin ucu 
anlamına geldiği söyleımıektedir. Buradan hareketle fiil, bir şeyin 
uçlarından katlaımiası, ikiye katlamnası anlamım taşır... "Her 
sûrenin mesnâsı vardır " sözü de, hepsinin bir ucu yanı başlangıcı 
vardır demektir. 

Bu noktada müellif, Fatiha'nın es-sebu'l-mesânî olarak 
isimlendirildiğine ilişkin yaygın anlayışa ters düşmektedir. Çünkü 
Fatiha, Kitabın başında yer alan bir fatihadaki yedi âyettir. Oysa es-
seb'ü'l-mesânî her biri bir fatiha olan yedi âyettir, yani aynı anda 

™ Araf ( 7 ) : 204 . 
^' F â t ı r ( 3 5 ) : 29 . 

Hıcr ( 1 5 ) : 87. 
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yedi âyet ve yedi başlangıçtır. Sûrelerin başlangıçlarına 
baktığımızda aşağıdaki yedi ucu görmekteyiz... 

1. Elif-Lâm-Mîm (j-il), 2. Elif-Lâm-Mîm-Sâd 3. Kâf-Hâ-
Yâ-Ayn-Sâd (o^^, 4. Yâ-Sîn (o-i), 5. Tâ-Hâ 6. Tâ-Sîn-
Mîm 7. Hâ-Mîm ( H -

Bu başlangıçlann hepsi başlı başına müstakil birer âdettir. Öte 
yandan Elif-Lâm-Râ (J), Elif-Lâm-Mîm-Râ Tâ-Sîn ( o ^ ) , 
Nûn ( j ) , Kâf (o), Sâd (o^) gibi sûre başlangıçları ise başlı başına 
birer âyet olmayıp, bir âyetin parçalarıdırlar. Örneğin ( L ı j (»^ i j j 
ojj^) , "Nûn, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun âyetindeki 
"nûn" başlangıcı müstakil bir âyet değildir, 

Araştınnacı Şehrûr sûre başlarında tekrar eden hallerin aşağıdaki 
on bir sesden oluştuğunu tespit eder: 

Elif ( ^ V l ) , Lâm Mîm ( ^ 0 , Sâd ( ^ L - i l ) , Kâf ( - ^ ' ^ O . Hâ ( 
ç l ^ l ) , Yâ Ayn (o*!'), Sîn (of-^O. Tâ (f Lkl i ) ve Hâ ( ^ ^ 0 

Daha sonra araştırmacımız müstakil birer âyet olmayan 
başlangıç harflerim yanı Elif-Lâm-Râ (J), Elif-Lâm-Mîm-Râ (j^i), 
Tâ-Sîn ( ü ^ ) , Nûn ( Û ) , Kâf (S), Sâd ( Ü ^ ) topluluklarını ele almakta 
ve bu son kesik harfler içerisinde önceki gunıptan tespit ettiği 11 
sesin dışında üç yeni ses daha belirlemektedir. Bunlar da Kâf ( ^ l ü i ) , 

Râ ( « • ı J L L ) ve Nûn ( Ü J I ^ O sesleridir. Bu temel seslerden ise "Kur'AN" 
(jîjîJl) kelimesi oluşmaktadır. Bu yem üç ses önceki onbir sese ilave 
edildiğinde ise sayılan ondördü bulmaktadır, öndört sayısı da 2 
defa yedinin toplamıdır. (2x7=14) Bu da seh'ul-mesânî'dir. 

Müellif konuya Hz. Peygamber'in "Bana kelamın toplamı 
verildi"^'', ( f ^ l '"'.!İ-"-l) ve "Kelam bende öz kılındı ( 
i j L ^ l hadislerini ele alarak devam eder. Ona göre bu iki 
hadisin nebevi belagata, işaret ettiğine dair yalgın kanaat isabetli 
değildir. Çünkü dillerin doğuşu, seslerle (akustik) ilgilidir. Arapçada 

" Kalem (68) : 1. 
'" Mü.sl im, Me.slcid 5-8, Eşribe 72 ; Buhârî, Ta'bîr 11: Tinnizî , Siyer 5 ; Ahmed, 

n, 172, 2 1 2 , 250 , 2 6 4 , 268 , 313 , 4 1 2 . 4 4 2 , 4 5 5 , 5 0 1 . 
" Dârimî, Mukaddime 8. 
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kelam ((»^') sesleri anlatmak için kullanılan bir lafızdır. Aslında 
karışıklık kml ile kelam arasındaki farka dikkat edilmemiş 
olmasından kaynaklamnaktadır. Çünkü belagat kavide olur, 
kelamda, değil. Kelâm, insanın çıkardığı seslerden ibarettir. Kavi ise, 
bu seslerin zihinde anlamh hale gelmesidir, daha açık de>'işle 
seslerin anlamlarıdır. 

Araştırmacımız çıkarımlarına devam eder ve es-sebu'l-mesânî 
hakkında şu sonuçlara ulaşır: 

1 - es-Seb'ul-mesânî, sadece Arapçada değil bütün dillerde 
beşerî kelâmın aslının meydana geldiği ses hecelerim '^j^ 
) ifade etmektedir. 

2- Hangi beşeri dil olursa olsun, her dilin meydana geldiği 
seslerin en alt sınırı onbir sestir. 

3- Sesler kevnî fomıu taşırlar. Dolayısıyla kâinatta akıllı 
varlıklaria iletişim söz konusu olduğunda bunun gerçekleşmesi 
için zorunlu yöntem, sesle ilgili (akustik) yolun kullanılmasıdır. 

4- Yüce Kitab sadece yeryüzünde değil bütün kâinatta, akıllı 
veya akıllı olmayan canlı yaratıkların var olduğunu ve gelecekte 
bu yaratıkların akıllı olanlarının bir arada toplanacağını şu âyette 
haber verir: ( y'j ^ ı i^ t> W^ d u U j Ji\j ciji j ^ ^ ı ^^k 
J J O Â eL4j I j l ,>f«<ı> (_sJc) ; "Gökleri, yeryüzünü ve o ikisi arasında 
yaydığı canlıları yaratması O 'nun âyetlerindendir. O. dilediği 
an onları toplamaya kadirdir. "'^ Â}'et Allah Teâlâ'nm göklerde 
ve yerde canlılar yarattığına delâlet etmekledir. Dâhbe kelimesi, 
debbe-yedübbü ( S - ' - ^ M ^ ) ful kökimden gelir ve canlı olan her 
varlıktan kinaye olarak kullanılır. Bir araya toplanmaları, 
diriltılmeleri ise sadece akıllı varlıklar için gerçekleşecektir. 
Çünkü âyetteki (j»^*^ J^) ifadesindeki çoğıd mîm\ sadece 
akıllılar için kullanılır. 
Araştınnacı kesin ifadeler kullamnaksızm da şöyle bir öngörüde 

bulumnaktadır: Söz konusu onbir ses akıllı bütün canlılardan çıkan 

Şûra ( 4 2 ) : 29 . 
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ve hepsinde müşterek bulunan seslerdir. Buna göre yenaizü 
sakinleri günün birinde başka bir gezegendeki akıllı canlılarla 
karşılaşma imkanı bulduklarında onlarla anlaşabilmek veya onlara 
iletişim dalgalarını ulaştırabilmek için bu sesleri kullamnaları 
gerekmektedir. Kuşkusuz Allah, en iyısım bilendir. 
NÜBÜVVET VE RİSÂLET {^Jj'»j^l) 
Kitab'ta Allah Teâlâ'nın insanların İlâhı ve âlemlerin Rabbı olduğu 
ifade edilmektedir: "ı>alUİI Jii A ^ I " ^ "Hamel alemlerin Rahhı 
Allah'a mahsustur "'^'^ : "-^1 '̂j <J) ^ -̂ i , "Bil ki Allah'tan 
başka ilah yoktur. "''^ 

Arapçada Rab kavramı mülkten ve efendilikten gelmektedii'. 
buna göre mbûbiyet de insan bilincinin dışındaki objektif bir 
hakikati karşılamaktadır. Bu özellik Allah'ın, yarattığı bütün 
varlıklarla ilişkisini oluştunır. Otorite, mâlik ve efendi merkezli bir 
ilişki, hiçbir değişmenin olma3'acağı sert ve kesin bir ilgi. Allah, 
bütün insanların Rabbidir, onlar mü'min de olsalar kâfir de olsalar, 
dileseler de dilemeseler de bu gerçek kesinlikle değişmezdir. İnsan; 
kimya, fizik, ve çekim kanunlarını öğrenirken aslında rubühiyet 
kammlarını -kevnî yasaları- öğremnektedır. Çünkü bunlar insanî 
bilincin dışında fonksiyonlarını icra eden kesin kanunlardır. 

Allah Teâlâ'nın meleklere söylediği o^Ji^ ^ J']'' , 
"Ben yeryüzünde bir halife yaratacağvn"^'^ sözü, insana eşyadaki 
değişmez kanunları öğretmesi sayesinde ona yenaizünde tasaraıf 
sultasını verdiği anlamını taşımakta^'dı. Buna bağlı olarak insan 
itme ve çekme kanunlarını öğrenmesi sayesinde Ay'a gidebilmiştir. 

, "(Allah) göklerdeki ve yerdeki herşeyi sizin emrinize âmâde 
kıldı. Bunda düşünen bir toplum için âyetler vardır. "^'' Allah 
Teâlâ, mü'min-kâfır ayırımı yapmadan bütün kullarına eşit derecede 

" Fatiha ( 1 ) ; 1 . 
' ^ M u h a m m e d (47) : 19. 

Bakara (2) : 30 . 
Ca.siye (45) : 13. 

56 



olmak üzere ruhûbiyei makamından tabiatla ilgili cüz'î kanunlarda 
tasarruf sultasmı vermiştir. 

İnsana yeryüzünde halifelik vennesi karşılığmda Yüce Allah, ondan 
İlâhm Allah olduğunu itiraf etmesini ve bu hakikati emirlerine itaat 
etmek, yasaklanndan kaçmak suretiyle ortaya koymasmı talep etiniştir. 
Zira rubûbiyet Allah'la bütün malılukatı arasmdaki değişmez ilişkiyi 
temsil ederken ulûhiyet sadece akıl sahibi insamn Allah'ı, birliğini ve 
emirlerini kabul ederek itiraf etmesini temsil etmektedh". 

Allalı Teâlâ'nm helalle haramın ayTilınasma yönelik emırlen 
Ulûhiyet Kitabı'nĞ2i, Ümmü'l-Kitab'dâ, yani -7"wÂ/er-de ya-almaktadır. 
Bunun için risâlet kısmı insana bağlıdır ve onun yükürnlü olmasıyla 
alâkalı bir durumdur, başka bir ifadeyle insamn seçme özgürlüğü bu 
alanda gündemdedir. Çünkü "u*^ »iĵ l "i" , "dinde hiçbir zorlama 
yoktur. İnsan dilerse yapar düemezse yapmaz. 

Zaten bu kısmın öznel (zâtiyle) olmasının sebebi de insana bağlı 
olmasından kaynaklamnaktadır. Öte yandan müteşâbih olan 
Kur'ân'a bakacak olursak, onda her hangi bir hüküm ve 
yükümlülükle ilgili her hangi bir emir bulamayız, çünkü o sadece 
şüphe götürmez Hak'km ta kendisidir. Bu yüzden genel kanunu 
içerisinde kadere; cüz'î yasalar dahilinde de insanî bilgiye bağlıdır. 
Daha açık bir deyişle insanın Kur'an karşısındaki konumu, ona 
inanması ya da inkâr etmesi şeklinde ortaya çıbnaktadır. Nitekim 
Allah Teâlâ'nm şöyle buyunnası da bunu gösterir: " L> J j 
...JS^ pLi t>j t>jJ3 *Ui ı>a" _ "De ki: Hak Rahbinizdendir. O 
halde dileyen ona iman etsin, dileyen küfretsin... 

Ancak insanın bu kanunları değiştirmesi veya bu kanunlardan 
kaçmaya çalışması hiç mümkün değildir, buna bulacağı hiçbir yol 
yoktur: " 1 . ^ = ^ (> o^j <iUK] J > I v..." , "... O'nun 
kelimelerinde hiçbir değişiklik yoktur. Ondan başka sığınacak bir 
yer de bulamazsın "^^ 

*' Bakaıa (2) : 256 . 
" K e h f ( 1 8 ) : 2 9 . 
" K e i ı f ( 1 8 ) : 2 7 . 
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RÛH VE ÜMMÜ'L- KİTÂB (v^^l H J CJ^O 
Ruh'ıın organik hayatın sırrı olduğu yönündeki j'aygm kanaat, 
insanları Allah'ın Kıtab'mda geçen rûh kavramının gerçek 
mefhumundan uzaklaştırmıştır. Neticede bu j'anlış anlama 
Müslümanların hayatın, insanın ve yeryüzündeki türlerin aslını 
araştırmaktan uzak durmasına sebep olmuştur... Zira Müslümanlar 
ruhun hep hayatın sırrı olduğu dolayısıyla da onun sadece Allah'a 
mahsus işlerden olduğu zanmı taşımışlardır. 

Ruh hayatın sırrı olunca... insanlar, haj'vanlar ve bitkiler gibi 
bütün canlı varlıkların ruhlara sahip olması gerekecekti! Oysa 
bunlar doğru değüdir. Çünkü Allah Teâlâ Âdem'e ruhu üflemıştir. 
ancak ruhu öteki varlıklara da üflediğinden söz etmemiştir. Zaten 
Yüce Kitab'daki ölümle ilgili "vefat" ve "mevt" âyetlerini 
incelediğimizde Allah'ın ruh kavramını hayat ve öliinûe ilgili 
konularda kesinlikle kullamnadığını görmektej'iz. Bilakis bu 
konularda nefi kelimesi kullanılmaktadır. Zira hayat süren ve ölen 
nefistir. Bu noktada Hz. Peygamber'in (sav) şu hadisim biraz 
düşünelim: " » ^ -̂ ^̂ ^ ,_>üaJL5İilj" , "Muhammed'in nefsi, elinde olana 
yemin olsun ki." Acaba peygamberimiz neden nefis kelimesini 
kullamnış da "ruhum elinde olana yemin olsun ki" dememiştir. 
Malesef Hz. Âdem'in yaratılışından söz eden âyetlerdeki 
müteşâbililik ve selefin kendi dönemlerinde sahip oldukları bilgi 
düzeyi onlara hayatın sırrının ruh olduğunu söyletmıştir. 

Konuyla ilgili olarak zilme ilk gelen soru şudur: Acaba şu â\et 
ne anlama gelmektedir?: " ı ^ J <> c-S-^^' '-^ C-J-^^' ^ 

:)Ulâ VI ^ 1 ı > f^^jV' , "Sana ruhu soruyorlar, de ki, ruh Rahbınıiu 
işlerindendir. Size ilimden az bir kısmı verilmiştir. "^"^ 

Araplar, Yahudilerin Hz. Peygamber'e (sav) ruhla ilgili 
sordukları somları yanlış anlamışlardı. Gerçekte Yahudiler Musa 
(as) ve İsa'ya (as) gelen (vahi)- meleği) namusu soruyorlardı, ancak 
Araplar hayatın sırrının somlduğunu sanmışlardı. Kaldı ki 

' İ s r a ( 1 7 ) : 8 5 , 

58 



Yahudilere göre ruh, hayatm sırrı anlamına da gelmiyordu, bunun 
için yukarıdaki âyette verilen cevapla yetımnişlerdı. 

Konuyla ilgili cevabı verilmesi gereken ikinci soru da '' c r i ü j 

ı ^ j j (>" , "ona ruhumdan üfledim"^^ âyetinin ne anlama geldiği 
hususudur. 

Bu soruya verilecek cevap insanı hay'vandan ayırt eden şeyin 
bilimuesini gerektirmektedir. İnsan hayvandan sadece iki özellikle 
ayrılır. Bunlar da bilgi (marifet) ve hukuk (teşri') yanı emir ve 
nehiydir. Buradan hareketle kendisine ruh üflenmesi sayesinde 
insamn bir şeyle onun sureti arasında sesli fonu yoluyla zihinsel bağ 
kurabilmesi mümkün olmaktadır... Nitekim Allah Teâlâ'nm Adem'e 
ruh üflemesinden söz edilirken "h^ «-U^Vi ,»^1 f ^ j ' , "Âdem'e biitün 
isimleri öğretti "^^ denilmektedir. Kuşkusuz bu âyette ruhun 
anlaşılmasının anahtarı bulunmakta ve beşerin insana dönüşmesi 
şeklindeki te'vili son derece önemli yer tutmaktadır. 

Asimda bunun altmda Ademin seçilnresi ve üsttiu tutulması 
yatmaktadır. Başka bir deyişle burada şuura salıip msanlık tanhnün 
başlangıcı sakhdır. Âdem öncesinde hayvanlar âleminden bir türe beşer 
adı veriliyordu. Bu beşer fizyolojik açıdan hazır hale gelince... " -^ı J 
f^f ^^ik^l" , "Allah Âdemi seçti... ve ona mhu üfledi. Sonuçta beşer, 
ileri ve gelişkin bir insana dönüştü. Bunun ıçm melekleri ona secde 
ettirdi, çünkü nılıun üflenmesi sırasmda ona hilâfet vermişti. 

Araştırmacı bu kez de aşağıdaki âyetleri düşünmeye başlar: '' Ja 
LFFJJ > » ' t > c J->̂ '" . l<i: ^tıh Rabbimin emrindetıdir. "̂ ^ ; " ij^. 

LP*^' t > « • ' ^ Cy ij^ ° J ^ ' ı > C J - > ^ ' " . "Karşılaşma 
günüyle uyarması için kullarından dilediğine ruhu emrinden 
indiren O'dur. " '^; t > ^ j j ı j J j i - , "Melekler ve 

' ' H ı c r ( 1 5 ) : 29 . 
Bakara (2) : 31 . 

" Al- i iım-an (3) : 23 . 
İ s r a ( 1 7 ) : 8 5 . 
Gafir (40) : 15. 
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Ruh o gece Rablehnin izniyle her bir iş için inerler. . " 
j U ı V I V j s J ^ ' t i j J J U Uj-ıl (> U . J J 4^1 ^f^'ji" , "Biz böylece 
sana emrimizden olan ruh'u vahyettik. Oysa daha önce sen Kitab 
nedir iman nedir bilmezdin. 

Hz. Peygamber'e (sav) rah sonilduğunda onun âlemlerin 
Rabbinin işlerinden birisi olduğu cevabı gelmişti. Allah bize namazı, 
orucu, haccı, zekatı, anne babaya iyilik etmeyi, doğnıluğu ve 
Ünmıü'l-Kitab'ta yer alan bunlara benzer daha başka hükümleri 
emretmiştir. Bunların insanla doğmdan ilişkili olduğu açıktır. 
Örneğin insan ayrıldığında ve gittiğinde beraberinde bu hükümler de 
gider. Bundan dolayı Allah Teâlâ'nın emirlerim ve yasaklannı 
nakletme görevini üstlendiği için Cibril'e Rûh ismi verilmiştir. Allah 
Teâlâ bize ruhu Kendi Zâtından venniştir, yoksa onu insanı 
oluşturan kâinat maddesine katmış değildir. Hükümlerin rCıh adım 
alması sözünü ettiğimiz sebebe bağlıdır. Çünkü hükümlerin cismî 
gerçekliğinden söz edilemez, onlar şuurlu davranışlardır. 
KİTAB'IN TAFSİLİ (TAFSÎLÜ'L-KİTÂB=vi^l 
Fasi kelimesi "fe-sa-le" (d^) fiil kökünden türemekte olup bir 
şeyden bir şeyin ayrılması, ayırdedilmesı, temyiz edilmesi anlamına 
gelmekte ve aşağıdaki iki hususu içennektedir: 

a- Tafsil ( d v ^ l ) kelimesi açıklamak, şerhetmek anlamına 
gelmektedir; (öf^LJl L^J ı_,lj£Ji J A ^ J ) , "Bu, Kitab 'm 
açıklamasıdır. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbı katından 
gelmedir."^^ Bu çeşit âyetler Kitab'ın içerdiği hususları açıklar ve 
sayıları da az değildir; 

b- Nesneler hakkında zamansal ve mekansal ayırım: " f ^ j i t U L : j ü 

ı > « j a ^ " , "Biz onların üzerine ayrı ayrı âyetler olarak tufan. 

Kadr (97) : 4. 

" Şura ( 4 2 ) : 52. 

' ' Y u n u s ( 1 0 ) : 37. 
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çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik Fakat yine de 
büyüklendiler, suçlu bir topluluk oldular. 

Bu âyette anılan musibetlerin zamansal ayınmına işaret 
edilmektedir. Bir dönem tufan gelmiş, sonra onu çekirgeler izlemiş ve 
böylece tüm felaketler devam edip giüniştır. Mekansal ayırmia gelince 
bunu da Kitab'm âyetlerinin birbirinden aynlarak çeşitli yerlere konması 
sekimde gömlekteyiz ve örneğin aşağıdaki âyet bu durama işaret 
etmektedir; ( ' ^ ^ ^ ^ \ JjJİ ^s'^^ y^j) , "Kitab'/ .me ayrı ayrı 
indiren O'dur. Yani Kitab, ayn ayn parçalardan oluşmuşun. 

Şmıdi de şu âyeti dikkatle düşünelun; " ı > cA^ A J U C ^ ^ İ ^ Ü S J ] İ 

j j u i . ^ "Elif-Lâm-Râ. Bu, âyetleri muhkem kılınmış sonra da 
hakim ve haberdar olan Allah tarafından tafsil edilmiş bir 
Kitab 'tır. "^^ Bu âyet Muhkem Kitab 'm, risâlet kitabının mekansal 
aynlığma işaret etinektedir. Âyette "Kitâb" teriminin nekre (belii'siz) 
olarak geldiğine dikkat edelim. Bu nekre kelime, ardmdan gelen âyetleri 
muhkem kılınmış {<'^ c«£= (̂) ibaı-esi ile marifeli (belii'ü) hale 
gelmektedir. Burada somiması gereken som. Muhkem Kitab'ın âyetlen 
araşma müteşâbihliğin neden konduğu ohnahdır. Bunun sorunun 
cevabmı ise şu âyette bulmaktayız; {öj^. f j^ ̂ j=- J -̂̂ -̂̂  , 
"Bu, âyetleri bilen bir topluluk için Arapça bir Kur'an olarak tafsil 
edilmiş bir kitabtır. "^^ Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur; 
Arapça bir Kur'an olarak (^y^ ^^J) itâdesi, tafsil edilmiş anlamındaki 
fussilet füUnin dm-umunu bildü-en haldii- ve "Kitab" kelimesuun sıfatı 
değildir. Yani Allah Teâlâ muhkem âyetleri birbirinden ayımuş. 
aralanııa da Kur'ân'ı koyanuştur. 

Kitab'ın böyle girift bir tarzda olmasının yani müteşâbih kısımla 
tafsUü'-kitâb 'ın muhkem arasına karışmasının nedenleri hakkmda 
ise birkaç sebep saymak mümkündür; Öncelikle muhkem âyetlerin 
yani hükümlerin, ilâve edilmeye açık âyetler olduklarını ve i "caz 

" Aı-af (7) : 133. 
' ' E n ' a m ( 6 ) : 1 1 4 . 
' ^ H u d ( l l ) : 1, 
'*Fu.s.silet (41) : 3 . 
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özelliğine de sahip olmadıklarını belirtmeliyiz. Örneğin böyle bir 
dunun Yahudi âlimleri, yaptıkları ictıhadları Musa'ya gelen 
hükümlere ilâve ettikleri zaman ortaya çıkmıştı. Mulıkem âyetler 
arasına Müteşâbih Kur'ân'ın yerleştirildiği tertip ise bu dengeyi ve 
uyumu bozacak her hangi bir içtihadın ilave edilmesine müsamaha 
etmeyecektir. Çünkü hüküm getiren âyetler, insanın ve evrenin 
yaratıhşıyla ve kıssalar hakkındaki âyetlerle o kadar sıkı ve birbirine 
geçkin bir tarzda yer almışlardır ki, hatta bugüne kadar 
matematiksel kuralı henüz keşfedilemeyen bir dizim sergilemişlerdir. 
Örneğin Musa kıssasının bir çok yerde anlatılması, j'aratılışla ilgili 
konuların birbirine geçmiş görüntü vemıesi hep bu gerçeğe 
matuftur. Diğer taraftan Kur'an, rısâleti tasdik edici olarak da 
gelmektedir. Himaye edip gözetim altında tutması anlamında risâlel 
üzerine komyucu ve kollayıcıdır: " Ltf l ü a ^ ^liSJı bJ 

A J C , U A İ ^ J VILI^l ı > ' S ; - ^ " , "Sana Kitabi hak ile biz indirdik. 
Kendinden önceki 'Kitab i tasdik edici ve onu koruyucu ve 
kollayıcı olarak.. "^^ 

Bilinen yaratıkların en mükemmeli olan insan bedenine 
baktığımız zaman bütün uzuvların birbiriyle uyumlu olduğunu 
görmekteyiz. Nitekim insanı ve doğayı yapan. Kitabı da formatlayan 
Zâtdır. Bu ilginç benzerliği gömlekteyiz, çünkü nâırıûs tekdir. 

Tafstr ül-Kitâb âyetlerinden şu esas neticeyi çıkarmak 
mümkündür: Bütünü Kur'an olan yani tümü müteşâbih âyetlerden 
meydana gelen bazı sûreler olduğu gibi içerisinde Kur"an'la birlikte 
Ümmü'l-Kitâb bulunan başka bir deyişle içinde hem müteşâbih hem 
muhkem âyetler yer alan sûreler de vardır. Bu gumplamamn 
dışında, sadece Ününü'1-Kitab'tan, sadece muhkem âyetlerden 
oluşan sûreler de bulunmaktadır. Allah Teâlâ bu gerçeği 
Muhaımned süresindeki şu â3'ette açıklar: ( VjJ ı>»i JJAII J J L J 

OJJ^ (J^fi-fj^ o?-^' j ( j l â l ı 1 ^ J S J J ijj^ CJ^iİ ı jji i 

T^jla < J 1 C j^Ji i^l ^ l iUl) ^ -jman edenler keşke muhkem 
bir .sûre indirilse derler. Fakat içinde savaşın zikredildiğı muhkem 

" Maide (5) : 48 . 
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bir sûre indirildiği zaman kalplerinde hastalık olanların sana 
ölüm korkusuyla baygınlık geçiren kimselerin bakışları gibi 
baktıklarını görürsün. Gerçekte onlar için uygun olan itaat edip. 
güzel söz söylemektir. Âyetteki sûretün muhkemetün (muhkem 
bir sûre) tamlamasmdan anhyoaız ki bu tabir ilgili sûreyi 
diğerlerinden mümeyyez kılmak için kullanılmıştır. Nitekim muhkem 
sûre, Kitab'ta "bismillahirrahmanirrahim" cümlesij'le başlamayan 
ve tek bir sûre olan Tevbe -Berâe- süresidir. Başında besmele yer 
almamasının sebebi bu sûrenin içinde Kur'an'dan olan hiçbir 
müteşâbih âyetin bulumuayışıdır. Nitekim '"JjüJl ^ ö^J" , 
"Rahman Kur'ân'ı öğretti "^^ âyetinden dolayı bu sûrenin 
besmelede geçen rahman ismij'le başlaması zaten mümkün değildir. 
Çünkü "Rahmanı" olan Kur'ân'm tamamıdır. Ralıman süresindeki 
âyette geçen "Kur'ân'ı öğretti" ifadesi bir Kur'an öğretim 
ameliyesi anlamına gelmemektedir. Allah Teâlâ, Rahman ismini 
Kur'ân'ı temyiz eden bir alâmet olarak koymuştur. Sahabe bu 
dununu tam manasıyla kavramıştır. Bu yüzden Tevbe sûresini tek 
başına bir sûre olarak tertip etmişler ve onu Enfal sûresinin 
tamamlayıcısı olarak gönnemişlerdir. 

"Kur'an" ile "Kitab" arasındaki bu ince ayınmm bir sonucu 
olarak Kur'an'da veya Tafsîlü'l-Kitab'da nâsih-mensûhun 
bulunduğuna ilişkin yaygın kanaatin geçersiz olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Zira gerçekte yapılmasına izin verilenlerle yapılması 
yasak edilenler Hz. Muhammed'in (sav) risâletim ait hususlardır ve 
bu dunım da teşrîdeki ilerleme ve gelişmenin doğal bir ifadesidir. 
Yani daha açık bir deyişle Hz. Muhammed'in (sav) rısâletinde 
birtakım emir ve yasaklar meşnı olmuş, daha sonra ise ilga 
edilmiştir. Aırcak bu değişiklikler mutlak hakikat konusunda değil, 
sadece insan davranışları alanında mevzu bahis olmuştur. Şimdi de 
müellifle beraber şu âyeti iyice düşünelim: " ^-^j ^ 

Muhammed (47) : 20 . 
" Rahman (55) : 1-2. 

63 



;_jU£Jl |»i 4 A i c j " ^ "Allah dilediğim siler, (dilediğim) sabit kılar. 
Ümmü'l-Kitab onun kalındadır. 

Silme ve sabit kılma işleminin risâlet alanmda, yanı Ümmü'l-
Kitab'Va. meydana geldiği de son derece açıktır. 
RASÜL ÜMMÎ'MİYDI? 
Mushafta "ümmî" terimi şu altı â^'ette geçer: Al-İmran 20, 75 ; 
Araf 157, 158; Cuma 2; Bakara 78. Bu âyetlerden anlaşıldığına 
göre "ümmî" terimi, Yahudi ve Hristiyan dinlerinden birisini dîn 
olarak benimsemeyen kimseleri kasdetmektedir. Aslı İbranıce'de ( 
f » J j » olup "milletler" demektir ve bugünkü anlamda alt tabaka ve 
halk manasına gelir. Bu insanlara ümmî demnesi, Yahudi 
kitaplarında geçen hükümleri bilmedikleri içindir. Bu anlamda Hz. 
Peygamber de fiilen bir üımnîdir. Çünkü o, aslen ne Yahudidir ne de 
Hristi^'andır. Böyle olmadığı gibi Hz. Peygamber (sav) kendisine 
vahyedilenlerin dışında onların kitaplarına karşı da ümmîdk. Ancak 
konuyla ilgili yanhşlık Hz. Peygamber'e ilişkin bu tespitin onun 
okuma-yazma bilmediği noktasına indirgenmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Yazmak anlamına gelen "el-kitâbe" (-SıbSJl) lafzı, anlamlı hır 
bütünü ortaya koyabilmek için çeşitU parçaları bir araya toplamak 
demektir. Acaba Nebî (sav) anlamlı bir cümle oluşturmaktan âciz 
birisi miydi? Bu anlayışın yanlış olduğunu en başta kendisinin 
Kısrâ'ya gönderdiği mektubu göstennektedir. Çünkü bu mektubu dil 
fomıuna kendisi koj'arak imlâ ettimıiştir. Araplara göre okumak 
anlamına gelen "el-kırâe" (»f-ljill) ise öğretim ameliyesini yansıtır. ( 
d^J^ ^ 1 o i j ) "falancadan ilim elde ettim" şeklindeki kullanım, 
öğretim ameliyesi anlamındadır. Yani bilgileri dikkatlice göz önünde 
tutmak, sonuçlar çıkarmaya ve bunları birbiriyle karşılaştınnaya 
güç yetirmek. Şimdi acaba kelimenin tam bu ince anlamı 
doğraltusunda Nebi (sav) okumuyor muydu? 

Bazı kimseler bu görüşü çürütmek için Hz, Peygamber'e (sav) 
vahiy geldiğinde onun "ben okuma bilmeni" anlamındaki {•jj'h 

" ^ R a ' c U l S ) : 3 9 . 
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) sözünü delil olarak kullanabilir ve bu sözden onun okuma 
bilmediği anlammı çıkarmış olabilir. Yalnız bu duramda Hz. 
Peygamber'in irade etmesi ile güç yetirememiş olması arasında bir 
kanştınna söz konusu olmaktadır. Sanki Cebrail (as) okuması için 
onun önüne yazılı bir metin koymuş da Hz. Peygamber 
okuyamamıştır. Fakat Cibril üçüncü kez yaratan Rahhınin adıyla 
oku dediği zaman Hz. Peygamberin "ben okuma bilmem" demesi 
üzerine "Yaratan Rahhinin adıyla oku""'" âyetini söylemiştir. 
Aslında bu olay onun okumayışına, okumaya konu olan husus 
hakkında bilgi sahibi olmayışına dayandığına delildir ve bu düşünce 
onun teenni ve hikmet dolu şahsiyetiyle de bütünüyle örtüşür. Hasılı 
kırâet ve kitabet terimlerinin gerçek medlullerine ilişkin karışık ve 
hatalı anlama yanlış neticelerin çıkmasına sebep olmuştur. 

Evet.. Hz. Peygamber, hat (yazı yazma) konusunda ümmîdn. Bu 
anlamda yazı yazmamıştı, yazılanı da bilmiyordu. " ,> Iji2 oiS 
û j i ^ l >_jüjV I il diiiu Aiai^i V j sjî iS |> AAÂ" ^ "Sen önceden ne kitap 
okumuştun (tilâvet) ne de sağ elinle yazmıştın. Eğer böyle olsaydın 
batıl peşinde olanlar şüpheye düşerlerdi. ""^^ Bu âyetten 
anlamaktayız ki tilâvet, bir nassın şerhsiz veya 3'ommsuz olarak 
harfiyen kesintisiz şekilde tekrar edilmesidir. (Tilâvet-Kıraat 
Farklılığı). Bu noktada akla şöyle bir som gelmektedir: Acaba 
Ebu'l-A'lâ el-Meanf °' veya Tâhâ Huseyn'"" ümmî midir? Çünkü 
her ikisi de gömie özürlü oldukları için yazı bilmiyorlardı. 

104 

Alak (96) : 1. 
'"^ Aııkebut (29) : 48 . 

4 4 9 / 1 0 5 7 ' d e vefat etmiş olan el-Mearrî, fi lozof ve şair olup geçirdiği çiçek 
hastalığından dört yaşında gözlerini kaybetmiştir. 11 yaşında hikmet ve 
felsefesini yansıtan şiirlerini .söyleineye başlar. Şiirlerinin pek çoğu Arapça 
dışındaki dillere de çevrilmişür. Ziriklî, A' lâm, I, 157. 

1889-1973 yılları arasında yaşamış Mısırl ı ünlü Arap Edebiyatı uzmanı Tâhâ 
Huse^Ti, üç yaşında geçirdiği ç içek hastalığından gözlerini kaybetti. 1 9 1 4 d e 
"Zikrâ Ebi'l-Alû" adlı çal ışmasıyla doktorasını aldı. "Felsefe/u İhn-i 
Haldun" adlı Fransızca teziyle de Paris Sorboıme Üniversitesinde ikinci 
doktorasını tamamladıktan sonra 1918"de Mıs ır 'a dönen Tâhâ Huseyn, 
gazetecil ik, öğretim üyeliği , dekanlık ve ülkesinin Eğit im Bakanl ığım yaptı. 
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insanî sözün esası çizgilerden (hutût) değil, seslerden oluşur. 
Yani Hz. Peygamber'e (sav) göre dil, konuşma organı olan dil ile 
kulaktan, başka bir deyişle, söylemek ve işıtmekien ibarettir. Hz. 
Peygamber'in (sav) ümmîliği şu iki konuda açıktır: Kur'ân'm söz 
ettiği konulara karşı bütünüyle ümıuîdir. Çünkü peygamber olarak 
görevlendirilmeden önceki hayatında bu konulara dair kesinlikle 
hiçbir söz etmemiştir. Ümmîliğinin açık olduğu diğer alan ise, yazı 
(hatt) bilmemesiydi. Bu ümmîliği ise vefatına kadar sünnüş tam bir 
ümmîlikti. 

TE 'VÎL (Jiji^l) 

I j l j l VI j ^ J J j U J J ( J S 4 J LLÛİ j j l j â j j^kll ^ ^ j j i ^ l ^ l j j i l VI 

L J L J V I " , "Kalplerinde eğrilik olanlar, fitneyi ve te'vilini arzu 
ederek onun müteşâbih olanına tabi olurlar. Oysa onun te vilini 
ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar biz inandık, hepsi 
Rabbimizin katındandır derler. Akıl sahiplerinden başkası 
akletmez. 

Bazı alimler "ihmde derinleşenler" anlamındaki "ve'r-râsihüne 
fildim" ibaresini başlangıç sözü olarak alırken bazıları da bu 
ifadenin Allah lâfza-i celâh üzerine atfedileceğim söylerler. İkinci 
gruptaki alimler bunun sebebini fitne kasdıyla te'vilin ardına 
düşenleri yennesi olarak açıklamaktadırlar. Oysa ilimde derinleşmiş 
olanlar böyle değildir çünkü onlar içlerinde hiçbir eğrilik ve sapma 
bulunmayan yakîn ehli k imselerdir .Muhaımned Abduh ikinci 
görüşü destekler ve şunları söj'ler: Allah, ilimde derinleşenler (er-
râsihûne fi'l-ılm) demiş, dinde derinleşenler (er-râsihûne fid-dîn) 
dememiştir. Çünkü ılım hem daha geneldir, hem daha kapsamlıdır. 
Dinde aklın hareket imkam bulduğu müteşâbih gibi bir alan var 

Kahire'de vefat eden Tâhâ Huseyn'in öneml i eserleri arasmda "fi'l-Edelyit-
Câhili", "fı'ş-Şi'ri'l-Câhilî", ''Maa'l-Müreiiebbî". "Eyyâın" gibi 
çal ışmalarım saymak mümkündür. Ziriklî, A ' lâm, EH, 231-2 . 

Al i İmran (3) ; 7. 
'""el-Menâr, H, 141. (HU) 
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etmesi Allah Teâlâ'mn ralunetindendir. Akıl öncelikle müteşâbihi, 
müteşâbih olmayandan ayıracaktır. Bu ilk adım, müteşâbihi 
anlayabilmek ve te'vilıne ulaşabilmek için kevnî delillerin, aklî 
burhanların, hitap yollarının ve delâlet yönlerinin araştırılmasını 
gerektirmektedir. Bu yön ise âyetteki er-râsihûn kelimasinin ancak 
Allah lâfzı üzerine atfedilmesiyle ortaj'a çıkmaktadır. 
TE'VİLDEN MAKSAT NEDİR? 
Te'vil, zıtlık ifade eden fullerden (ef âlü'l-eddâd) olup, "ev-ve-le" ( 
Jji) fiil kökünden türemektedır. Örneğin işin başı anlamında 
"evvelü'l-emr" dediğimizde sonun zıddını anlatmak isteriz. Bunun 
zıt anlamı ise işin sonudur. Fiil olarak âle-yeûlü (Jjjy -â) şeklinde 
kullandığımızda da birşeyin sona erdiğini, bittiğini anlatmak isteriz. 
Buna göre te'vil, âyetin en sonunda ulaştığı objektif ve doğrudan 
hakikat veya aklî ve 'nazarî kanun demektir. İşte bu durum 
müteşâbih bir nassa hareket imkanı tanımaktadır. Böylece i'câz ve 
göreceli anlayış nassm sabit, muhtevanuı değişken olduğu 
dunımlarda saklı hale gelmektedir. Bu sözlerle "Kur'ân'm te'vil 
edilebileceği, ama tefsir edilemeyeceği" sözünün ne anlama 
geldiğini anlayabilmekteyiz. Ancak bunun başarılabılmesi şu iki 
esas kuralın iyice kavraımiası gerekmektedir; 

a-Vahiy, akılla çelişmez. 
b-Vahiy, hakikatle çelişmez. 
Hz. Peygamber (sav) tüm detaylarıyla bütün Kur'ân'm tam 

te'vilini bilmiyordu. Aksı taktirde mutlak ilim noktasında Allah'ın 
bir ortağı olmuş olurdu. Zira tam ve nicel te'vil ancak kıyamet gücü 
gerçekleşecek, Kur'ân'ın bütün âyetleri o zaman gözle göndür hale 
gelecektir. Allah Teâlâ'nm şu âyeti kerîmesini dikkatlice düşünelim; 

" J u ı j ı^JpU. ,ia (Jjâ ^ j ^ nj^ J J Ü I J J İ ) " Ü J J İ J Jlki ^ j j -Üı jh VI OJJ^ J * 

• ^ j " , "ille de onun te 'vilini mi bekliyorlar. Te 'vih geldiği 
gün daha önce onu unutanlar şöyle derler: Rabbimizin elçileri 
bize hakkı getirmişler... " 

""Aı-af (7) :.53, 
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Hz. Peygamber'e (sav) vahyedilen her şey hakîkat âleminden ve 
akılla algılanabilir ma'kûlât ö/eminden gelmektedir. Ancak burada 
insan aklının acizliği ve kusurluluğu problemi ortaya çıkmaktadır. 
Zamana bağlı tedricî te'vil bilgisi, ilimde derinliğe ulaşmış bütün 
ilim adamlarının ferdi görüşleriyle değil ittifakla beliıttıklerı 
görüşleriyle ortaya çıkacaktır. İlimde rüsûh seviyesine ulaşmış 
kimseler, büyük fılozotlar, tabiat, insan ve kâinat âlimleri, uzay 
bilimcileri, büyük tarih âlimleri bir araya gelecekler ve kendi yerel 
bilgi düzej'leri doğrultusunda te'vil yapacaklardır. Kıyamet kopana 
kadar te'vil ve ilim omuz omuza ilerleyecektir. Nihayet kıyamet 
koptuğunda bu kâinatla ilgili bütün âyetlerin te'\ili tanıamlanmış 
olacaktır. 

Allah Teâlâ'nın te'vilin peşine düşenleri zemmettiğim söyleyen 
bazı kimselere de müellif Dr. Şehriir şöyle cevap verir; Büyük bir 
mülhıde bu kâinatın tek yönde zıtsal bir çarpışma üzerine kurulmuş 
dâlıilî bir diyalektiğe dayandığını ve bu gerçeği de (^üi^ j^j 4İLL^) 

"yaratılışı belirli ve yaratılışı belirsiz"'"'' (u*>-^ ji^j Jy^) 
"çatallı ve çatalsız"'"'^ gibi âyetlerin ifade ettiğini: kâinatın hâncî 
bir diyalektiğe -çiftlerin uyumu yasasına- da dayandığını ve bıunı 
da, ( ü J J ^ J J ?^ öi^jj f-iş^ (-K t > j ) "Biz her şeyden akledersiniz 
diye çift yarattık""" gibi âyetlerin gösterdiğim söylediğnnızde hiç 
tereddüt etmeden kabul edecektir. O kimseye bu evrensel genel 
yasanın Kur'an'dan olduğunu söylediğimizde de sakıncası yoktur 
cevabını verecektir. Ancak o kimseye bu genel yasanın >ine Allah 
katından gelen risâleîm. içinde yer alan namaz gibi, oruç gibi, 
alikâm gibi konulan tasdik etmek ınaksadı\ia geldiğim 
söylediğimizde ise şöyle diyecektir: Ben bu yasayı kabul ediyorum, 
ama orucu kabul etmiyorum. İşte "kalplerinde (zeyğ) eğrilik 
bulunanlar onun müteşâbihinin peşinden giderler" âyetinin 
vennek istediği en güzel mesaj budur. Arap dilinde "zeyğ" 

Hac (22) : ,5. 
'" 'Ra'd ( 1 3 ) : 4 . 
"° Zariyat (.51) : 4 9 . 
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kelimesinin anlamlarmdan birisi de noksanlık ve eksikliktir. Buna 
göre âyetin anlamı şöyle olmaktadır; Objektif yasaları, -müteşâhih-
âyetleri kabul edenler ve onların peşinden gidenler, ama nsâlete, -
ümmü'l-kitâb'a.- tâbi olmayı reddedenler, noksan (zeyğ) akıllı 
kimselerdir. Çünkü onlar keşfettikleri bilimsel ve nazarî yasalarla -
bilimsel ilerlemenin temeliyle- insanları fitneye düşümıektedirler. 
Zira insanın Ay'a çıkışı mümkün olduğunda olayın yansıması 
bundan başka olmamıştı. 

TE 'VİL KURALLARI 
1-Arab Diline Bağlılık: 
Arap Diline kayıtlı kalmanın yanında şu noktaların da göz 

önünde tutulması gerekınektedir; Özellikle Ai'ap Dili eşanlamlılık 
özelliğini ihtiva etmemektedir. Sahip olduğu özellik bir lafzın birden 
fazla anlam yüklenmesi olasılığıdır. Araplara göre esas olan 
anlamlardır, lâfızlar anlamların hizmetkârlarıdır. Öydeyse 1-gaybî 
konularda lügavî nasların aklın ve akıl yürütmenin gerektirdiği 
doğrultuda anlamak, 2- Anlamları verirken örneğin ' 'cr^" ve "A^" 
gibi zıtlık ifade eden fiilleri dikkate almak, 3- Mutlaka/iMa"/ -lüga 
denilen dil felsefesine sahip olmak gerekmektedir. 

2-Tenzîl ve İnzal: 
Tenzil, inzal ve ceale lâfızlarının sahip oldukları anlamların 

dakik bir şekilde anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik buluşların 
katkısı büyüktür. Zira inzal ile tenzil arasındaki fark, Yüce Kitab'm 
anlaşılmasının temel anahtarlardan biridir ve te'vil ilkelerine dayalı 
sıkı ihşkisine ilaveten nübüvvet ve risâlet şıkları açısından da son 
derece önemlidir. 

a) el-Ca'lü ( J « ^ l ) : 

İdrak edilmeye açık olmayan bir şekilden, idraki mümkün olan 
veya olmayan bir başka şekle geçmek suretiyle meydana gelen 
değişikliktir. 

b) el-İnzâl ( J 
İdraki mümkün olmayan bir şekilden, idraki mümkün bir şekle 

dönüştürmektir. (Açığa çıkarma, teşhîr) 
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c) et-Tenzîl (âij^^): 
Ses ve görüntünün dalgalar yoluyla taşınması gibi insan 

bilincinin dışında meydana gelen maddî bir taşımadır. 
Hz. Peygamber (sav) "inzâV'i şu sözleriyle açıklamıştır: 

l H j ^ " , "Kur'an, Kadir Gecesinde dünya semasına toptan 
inzal edildi. Bundan sonra da yirmi senede peyderpey tenzil 
olundu. 

Bu hadis, akla uygunluk arzeden aklânî ve mantıkî bir anlamayı 
gerekli kılmaktadır. Hadise )'üzeysel ve katıksız bir anlayışla 
yaklaşmak yeterli değildir. Allah Teâlâ insanlara Kur 'ânî venneyi 
murad edince ca'l ve inzal bir defada gerçekleşmiştir. Nitekim şu 
âyet bunu ifade etmektedir: " j j ^ Lujc ÛJ sUi«a, ui" , "Siz 
onu akledersiniz diye Arapça bir Kur 'an yaptık (cealnâ). ""^ 

Aynı âyet, inzal terimi kullanılarak da yer alır: Lujc- iji j 3 oUJj^l UI 

oji^ 1 » ^ " , "Biz onu akledersiniz diye Arapça bir Kur'an olarak 
indirdik. ""^ Bunun anlamı şudur: Kur'an evvel emirde idrak dışıydı 
ve açığa çıkanhnamış, teşhir edilmemiş halde) dı. Daha sonra idrak 
edilir hale geldi ve bu değişiklik de inzal olarak gerçekleşti. Şu halde 
Kur'an'da ca'l ve inzal bulumnaktadır. Yani Kur'an insanın idrak 
alanı içine girebilmesi için Arapça haline getirilmiş, inzal 
edilmiştir... Daha sonra Hz. Peygamber'e (sav) vahiy yohn'la tenzU, 
ses alanıyla ilgili bir yöntemle de zikr iımnş... Hz. Peygamber (sav) 
de onu insanlara nakletııiiştir. İnsan davranışlarıyla ilgili olan. bir 
başka deyişle objektif varlıkla ilgili olmaj'an Muhkem âyetlere 
gelince bunlarda müteşâbiMik vasfı bukımnamaktadu. Şu halde 
Ümmü'l-Kitab için ca'l, yani bir halden bir hale değıştınne söz 
konusu değildir. Bu kısım âyetler Allah'tan doğrudan vahiy olarak 
inz.âl ve tenzil yoluyla gelmiştir. Bunlarda ca'Im yer almamasının 

Hâkim, Müstedrek, ü, 222 ; Beyhakî, Kitâbu4-E,smâ ve's-Sıfât, 235 ; Fî 
Şuabi ' l - îmân, I, 370 . 

Zuhruf (43) : 3 . 
Y u . s u f ( 1 2 ) : 2 . 
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sebebi, değişikliklerin yer aldığı insan davranışlarıyla levh-i 
mahfuzdaki değişiklik kabul etmez objektif hakikatler arasında her 
hangi bir bağlantı bulunmamasıdır. Bu doğrultuda şu âyeti 
anlamaya çalışalım: " L u j ^ »Uljii , "j^te böyle Biz onu 
Arapça bir hüküm olarak inzal ettik. "''^'^ Yani muhkem olan bir 
hükmü her hangi bir ca'l işlemi olmaksızın Arapça olarak inzal 
ettik. Şu halde inzal ile tenzU arasındaki fark, objektif varlık yani 
"tenzil" ile bu varlık hakkındaki insanî bilinç yani "inzal"' arasındaki 
alâkaya özgü bir durumdur. 

Örneğin Hud sûresinde " ^ JjJl "^j^" , "Ona bir hazine 
inzal edilseydi ya""^ anlamındaki âyete göre Araplar, Hz. 
Peygamber'den tenzil değil, inzal talebinde buluımıuşlardı. Araplar 
bunu isterken gökten yağmur gibi bir şeyin indirilmesini değil, 
Allah'ın elçisine kimsenin yerini bilmediği gizli bir hazinenin yerini 
vahiyle bildirmesini bekliyorlardı. 

Arapların inzal değil de tenzil talebinde bulunduklarını ifade 
eden âyet ise şöyledir ve aşağıdaki şekilde anlamak müıukündür: " J 

UUS Uı lc J jÂİ l i İ J â j l j ^ j i ı j l j frbujll J ı - i j i j Cy ^ 

V j u j VI C J J S J a J â » j j î J " , "Yahut altından bir evin 
olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Sen bizim üzerimize okuyacağımız 
bir kitap tenzil etmedikçe senin sadece göğe yükselmene de 
kesinlikle inanacak değiliz. De ki Rabhimi tenzih ederim, ben 
sadece beşer bir rasülden başka neyim ki?"'^'^ Bu âyete göre 
Araplar Peygamberizden gökjaızüne çıkmasını ve kendilerine 
okuyacakları, elleriyle dokunacakları maddî bir kitap getirmesini 
talep etmişlerdi. 

İlgili kavramlar havarilerin Hz. İsa'dan talepleri doğmltusunda 
gökten indirilen sofra konusunda da geçmektedir ve ilgili âyetler 
şöyledir: 

Ra'd (13) : 37. 
Hud (11) : 12. 

' " l s r a ( 1 7 ) : 9 3 . 
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(> ujjî ^1J ^ ı j»J_>̂  d^ u i ^ ^ \ t > 

^ 1 i l i J i j i j l j l l j j i . C A J I j U a j J j ^ İ İ L . V j U > ! j U l j V l o ı t u : j j £ » U J l 

^jıAjd\ j > 1^1 4 j i a l V M-it ' ' J ^ l t r " ^ ^ js^ i > a ^^ık l^Jl l- . 

"Hani havariler şöyle demişlerdi: Ey Meryem oğlu ha. Rahbin 
bize gökten bir sofra tenzil edebilir mi? (İsa) iman ediyorsanız 
Allah 'tan korkun dedi. İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz iyice 
yatışsın, senin bize doğru söylediğini bilebm ve buna bizzat şahit 
olanlardan olalım dediler. Meryem oğlu İsa da: Ey Allah'ım, 
Rabbimiz bize gökten bir sofra inzal et ki bizim için, önce ve sonra 
gelenlerimiz için bir bayram olsun ve senden de bir mucize olsun. 
Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlmsın dedi. Allah 
buyurdu ki: Ben onu sizin üzerinize tenzil edeceğim, ama ondan 
sonra sizden kim küfrederse ona alemler içinde kimseye 
yapmayacağım azabı yaparım. 

1- Havariler Hz, İsa'dan üzerlerine gökyüzünden objektif hakikat 
olarak yiyecekleri maddî bir sofra indirmesini (tenzil) talep 
etmişlerdir. Bu büyük bir talep olduğu için Hz. İsa "Allah'tan 
korkun" demiştir. 

2- Hz. İsa ise sofra konusunda Allah Teâlâ"dan inzal talebinde 
bulunmuştur. Yani bu konuda valıiy beklemiştir. Çünkü onun 
Allah'ın mutlak kudretinden hiçbir şüphesi bulumnadığı için 
Allah'tan gelecek maddî bir be>7İneye ihtiyaç duymamaktadır. 

3- Allah Teâlâ, havarilerin talebini kabul etmiş ve gökten maddî 
bir sofra tenzil etmiştir. 

Aynı doğrultuda Haşr Sûresinin 21. âyetinde de Kur'ân'm dağa 
inzal edilmesi durumunda onun Allah korkusundan paramparça 
olcağından söz edilmektedir. Nitekim Kur'ân'ın bütün içerikleri 
maddî ve tarihî objektif hakikatlerden oluşmakta ve eğer bu konular 
dağın idrak alanına girmiş olsaydı kuşkusuz dağ '"âlim" olacak, 
haşyet içinde kalacaktı. Zaten Fâtır Sûresinin 28. âyetinde de kullar 

M a i d e ( 5 ) : 1 1 2 - 1 1 5 . 
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içinde Allah'a en çok haşyet duygusu besleyenlerin âlimler olduğu 
belirtilmektedir, 

3-Tertîl: 
Tertîl hakkındaki yaygm kanaat, onun hemen hemen tilâvette 

nağmeler yaparak çeşitli sesleri uzatma, yani tecvit olduğu 
şeklindedir. Oysa tertîl maddesinin lügavî kökeninde "belli bir 
düzende sırayı takip etmek" gibi anlamlar yer almaktadır. Buna 
göre tertîl, bir konudaki âyetlerin birbiri ardına eklenerek belli bir 
düzende takip edilmesidir. Şu halde " ^ J J U'J*^' LÎ^JJ" , 'Kur 'ân 'ı 
tertîl ile oku"^^^ âyetinde kastedilen şeyin tilâvetteki tecvit olması 
mümkün değildir. Öncelikle bu anlayış, aşağıdaki âyetin gerçeğiyle 
uyuşmaz. "^j* , "Biz sana ağır bir söz ilka 
edeceğiz. ""^ Burada söz, yakın veya uzak olmakla değil, ağır 
olmakla vasfedilmiştir. Söz konusu ağırlığın lafızda veya nutkda 
olması hâşâ mümkün değildir. Doğrasu ağırlık, Kur'ân'ın ihtiva 
ettiği ilimlerin anlaşılmasmdadır. Buna göre Kur'ân'ı kolay anlamak 
için Yüce Kitab'ta bir konuyla ilgili âyetlerin ve manaların belli bir 
tertip ve düzende incelenmesi gerektiği ortay'a çıkınaktadır. Tertîl 
kaidesi esasında çağdaş bilimsel araştırma kurallarından da birini 
oluşturur. Zira tertilsiz bir bilimsel araştınnanm pozitif neticeler 
ortaya çıkarması mümkün değildir. Yaygın tarihî tefsirlerde de tertil 
kuralı takip edilmediği için anlamada negatif izler taşıması 
kaçınılmaz olmuştur. 

4- Parçacı Olmamak: 
Parçacı yaklaşım bölünmemesi gereken bir şeyin 

parçalara ayrılması, bölünmesi demektir, Kur'ân-ı Kerim ölçeğinde 
anılan yaklaşımın anlamı şudur: Kur'an'daki bir âyet, tek başına 
tam bir fikri taşıyabilir, yahut tam bir konu hakkında bir paragraf 
da olabilir. Örneğin Hz. Âdem'le, kâinatın yaratılışıyla ve beşerî 
bilgi nazariyesiyle ilgili âyetleri karma yaparak bir araya getirmek 
hepsinin katkıda bulunduğu konu bütünlüğünü tamamıyla 

' " M ü z z e m m ü (73) : 4 . 
M ü z z e m m ü (73) : 5. 
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bozacaktır. Nitekim bu kuralm ihlalini aşağıdaki âyet ifade 
etmektedir: " ı > ^ JJ^'' o!^' J i c uijii , 
Kur'ân'ı parça parça bölen parçacılara indirdiğimiz (azap) 
gibi."['° 

5-Âyet Bitimlerindeki Sırlan Anlamak: i^^j* J f ^ ) 
Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: ^ j f j ^ ^ ' j^'JH¥ 

j î j * : A = ^ j j ^ " , "Hayır (bu Kur 'ân 'ın) parçalar halindeki 
yerlerine yemin ederim ki, bilirseniz bu büyük bir taksimdir. 
Doğrusu bu Yüce bir Kur'an'dır. "^'^ Burada şu inceliğe dikkat 
çekmek faydalı olacaktır: Birinci âyetteki "ak-se-me" {^^) fiili. 
kasem etmek, yemin etmek manasına gelirken ikinci âyetteki 
"kasem" kelimesi paylaştırmak, taksim etmek anlamına 
gelmektedir. Buna göre âyetler arasmdaki ayırım tamamlaımuştır. 
Şu halde ilgili âyet Kur'ân'ın bütünü içerisindeki âyet bitimlerinin 
taşıdıklan sırları anlamanın önemine işaret etmektedir. Âyette geçen 
"mevâkii'n-nücûm" ifadesi yaygın kanatin aksine gök}.aizündeki 
yldızların düşüş yerlerine değil, âj'etler arasındaki ayırmalara 
işarettir, fasılalara (fevâsıl) atıftır. Bu yaklaşım, Kur'an te'vilini ve 
Kitabın tamamında yer alan âyetleri anlamanın anahtarlarından 
birisidir. Zira fasılalar bütün âyetler arasında topluca gelmiştir ve 
onlardan her bir âyet tam bir fikri taşımaktadır. Sözgelimi şu 
âyetleri dikkatlice düşünelim: ^ ^ J^'i^ ^ . f J ^ U ^ L S ^ ' " , "O 
(Rabbin) kalemle öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Burada 
âyetleri anlayabilmek için âyet bitimlerine bariz bir şekilde dikkat 
etmek gerekmektedir. Nitekim bu iki âyet duraksız olarak 
birleştirilecek olsaydı, kalem sadece insanlara mahsus bir öğretilme 
aracı olacaktı ve insan dışındaki diğer mahlukatın öğretilmesi kalem 
dışında başka araçlarla gerçekleştirilmiş olacaktı. Oysa böyle bir 
şey doğru değildir. 

'^"HıcrClS) : 90-91 . 
V a k f a ( 5 6 ) ; 75 -77 . 

' - ' A l a k (96) : 4 -5 . 
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Çünkü kalem bütün yaratıklar ıçın bir öğretim aracıdır... 
Öyleyse Allah'ın istisna etmeksizin meleklere, msanlara, ha}'vanlara 
ve cansız varlıklara kısaca bütün mahlûkâta aracılığıyla öğrettiği 
kalemin mahiyeti nedir? "Kalem" kelimesinin lüğavı aslı, 
düzeltmek, doğrultmak (tesviye) ve bir şeyin fazlalıklarım alarak 
ıslah edip geliştirmek (tehzib) gibi anlamlara geldiğini 
bildinnektedir. Bu işleme artık ayırdetme ve tanımlama anlamında 
temyiz ve ta'rîf denmektedir. Bu işlem bilginin omurgası 
konumundadır ve o olmadan her hangi bir bilginin tamamlanması 
mümkün değildir. Yüce Allah bu yöntemi mutlak bir şekilde 
kanunlaştırmıştır. Çünkü öğretim sadece insana has olan 
niteliklerden değildir... Bu doğrultuda fıtrî bilginin "taklîm" yani bir 
temyiz ve '77/olduğuna dikkat edilmelidir. Fıtrî bilgiyle bir inek 
yeni doğmuş yavrusunu seçebilmekte... bir at, eti ottan 
ayırabilmekte ve eti yememektedir. Allah Sübhanehu ve Teâlâ, canlı 
her varlığın şartlarına göre bu yöntemin çok çeşitli şekillerini ve 
imkanlarını yaratmıştır. Eğer duyular işlevinden olan bu taklîm 
yöntemi olmasaydı, her hangi bir ilimden de söz etmek mümkün 
olmayacaktı. Nitekim temyiz ve ta'rif yani taklîm özelliği beş 
dujTida buluımıaktadır. 

6-Bilgilerin Karşılıklı Test Edilmesi Kuralı 
(Cross Examination= üUjk^l jislü) 

Bu kural, gerek talimat gerek teşrî alanında Kitab'ın âyetlerinin 
tamamı arasında hiçbir çelişkinin bulumnadığı gerçeğini tesbit 
etmektedir. Benzer ve çapraz pasajları incelenen konunun açığa 
çıkması için birlikte ele almak son derece önemlidir. Sözgelimi 
"zînet âyeti" olarak bihnen Nur Sûresi 31. âyeti anlamak için Nisa 
Süresindeki evienilmesi haram olanların anlatıldığı "mehârim 
âyetV'm dikkate almak gerekmektedir. 

Bahsettiğimiz kurallar boyutları henüz son sözün söylendiği 
anlamda bilim sınırları içine ginnemiş kimi konuları te'vil etme 
imkanını sağlamaktadır. Bu durum ortaya konan bir teorinin, henüz 
duyular âlemim, (âlemi'1-mahsûs) geçmeden evvel bir dönem akıl 
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âleminût (âlenıi'l-ma'kûl) kalmasına benzemektedir. Nitekim 
günümüzde çok çeşitli bilim dallarında çalışan âlünler tarafından -
vaizler tarafından değil- ortaya konan te'villerin, zaman ilerledikçe 
bilginin nisbîliği doğrultusunda geliştirilmeye açık oldukları ya da 
doğru olmadıkları anlaşılacaktır. Bu yüzden ortaya atılan te'viUere 
engel koyma veya onları bağlayıcı kabul etme yanılgısına düşmemek 
gerekir. 

KAİNAT VE İNSANIN CEDELİ { ö ^ ^ J Û>^1 J-̂ *) 
Arapça aslı ce-de-le (J^) fiil kökünden gelmekte olan cedel 
kelimesi; açma, yayma ve uzatma açısından bir şeyi sapasağlam 
yapmak (istihkam), düşmanhk ve husumetin kızışması ve söze 
müracaat etmek gibi anlamlara gelmektedir. 

Cedel İkili Kutba Dayamr ve Çeşitli Şekilleri Vardır: 
l-Dâhilî Diyalektik: (Sünâiyye Telâzümiyye=VJiü '^^): 
Aynı ve tek bir maddî varlığın içinde cereyan eder ve dahilî bir 

cedele neden olur. Bu dahilî cedel ise, maddî unsurların tamamını 
oluşturan iki unsur arasında tek 3'önlü meydana gelen bir çelişkiye 
(sırâ' tenâkudî) dayanır ve varlığa ait şeklin devamlı surette ortadan 
kalkmasına yol açar. 

2-Hâricî Diyalektik: (Sünâiyye Tekâbüliyye=^>i;i^ ̂ ûi-ii): 
Her hangi bir ilişki içerisinde beraberce bulunan iki maddî varlık 

arasındaki karşılıkh ikiliktir ve haricî bir cedele neden olur. Bu 
haricî cedel ise etkileme ve etkilemne şeklinde ortaya çıkan iki yönlü 
bir di^'alektiğe (sırâ' gayr-i tenâkudî) dadanır. İki eş arasındaki 
uyumun yansıttığı cedel bu çeşide örnektir. 

3-Art Zamanlı Diyalektik: (Sünâiyye Teâkubiyye=^'^ Â J J U J ) 

Bir arada bulumnalan asla mümkün olmayan iki olgu arasındaki 
müteakip ikiliktir. Birinin varlığı zomnlu olarak diğerinin 
yokluğunu gerekli kılar ve bu da iki zıddm müteakip anlamdaki 
ceddidir. Buna örnek olarak geceyle gündüzün ardarda gelmesi ve 
nefes alıp venne gibi olguları vemıek mümkündür. Zira birinin 
varlığı ötekinin varlığına engeldir. 
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4-Metafıziksel Çelişkiler Arasındaki Dahilî Diyalektik: ( 

İnsan zihninde birlikte bulunurlar ve insan düşüncesinin cedelı 
şeklinde ortaya çıkarlar. Çelişik olanın zihindeki cedeli, her bir 
çarpışma ve mücadelede yalnız başına iki çelişikten birini 
desteklemek diğerini ilga etmek şeklinde bir hüküm ortaya koyarak 
son bulur. Ortaya konan hüküm, maddî ve nesnel vakıaya mutabık 
olduğunda doğru (sâdık); nesnel vakıaya mutabık olmadığında ise 
velnnî olur. Bazen duyguların baskın gelmesi yüzünden her hangi 
bir hüküm ortaya koymakla zihindeki cedel sona emıemiş de 
olabilir. Bu durumda da insan nefsinin cedeli tecelli etmiş olur. 

Acaba Kur'ân-ı Kerim sözü edilen cedel yasalarına işaret 
etmekte midir? 

Dâhili Diyalektik: (Sünâiyye Telâzümiyye=VJ^ Çelişki 
diyalektiği (<:i-a3lull ÂÂi\îıl\) şeklinde adlandınlabilecek olan bu cedel, 
zıtlann dahilî mücadelesi, bir halden bir hale geçişe ve ilerlemeye, 
gelişme alanında devamlı surette meydana gelen değişikliğe neden olur. 
Şu halde parçalanamaz ikiliğin omurgası, ilerleme ve gelişmedir. 
Gelişme ve değişme, bir şeyüı şeklinin yok olup başka bir şeklin ortaya 
çıkması tarzmda tecellî eder ki bu da, dahilî ve cedelî (diyalektik) 
hareket diye bihniı\ Kur'an bu dmıımu anlatmak üzere "tesbîh" 
terimini mutlak olarak kuUamr. "CK ' J 'VI t > cAy^ j v ^ " , 

"Göklerde ve yerde olan şeyler Onu teşbih ederler."''^ Tesbîh 
keUmesi, devamlı hareket etme ve yüzme anlamına gelen "se-be-ha" ( 
j ^ ) fiiünden türemektedir. Nitekim " u . » ^ J S " , "her şey bir 
yörüngede yüzer"'^^ âyeti de bunu gösterir. Öyleyse bu mücadele 
sürekli bir değişime sebep ohnaktadır ve bu hakikatten hareketle de 
"ölüm hak, Allah diri ve bakidir" şeklmdeki vecize ortaya çıkıuaktadır. 
" A ^ j VI t - ı ^ J S . . . " , "..O'nun vechi hariç her şey helak olur. "'^^ 
İçinde bulunduğumuz maddî âlem helak oluncaya kadar bu kanun 

'^'Cuma (62) : 1 . 
Enbiya (21) : 33 . 
Ka.sas (28) : 88 . 
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yürürlükte kalınaya devam edecektir. Sura birinci üflenişte "ortaya 
çıkan enkazın üstünde yeni özelliklere sahip maddî bir kâinat inşâ 
olacak", sura ikinci üflenişte ise dirihş gerçekleşecektir, 

Kur'an'da tesbîh iki durumda gelmektedu": 1-Varlığm tesbîlı emıesi 
dm-unıu, 2-Akıllı varlıklann tesbîh etaıesı dumiııu. Asimda biz namazda 
"sübhânallâh" {^^ ÜW") derken bu kanunu ikıaı- ediyoruz. Bütün 
eşyalann varlıklan içinde yaptıklan hakikî tesbîlı, Allalı Teâlâ için 
3'apılınaktadır. Çünkü eşyadaki dalıih ve cedeh hareketin ka>ııağı, Allah 
Teâlânm maddî kâinatı 5'araüııasmdan beri O'nun varlığma 
dönmektedir. Allalı Sübhânehü ve Teâlâ, zâtmda bu hareketten 
münezzehtir. Çünkü O, iıl A:̂ İ i l y Jf' , "bir ve samet 
olandır"^^^ ve "«-c^ ( j ^ ' , "hiçbir şey O'nun misU gibi 
değildir. O'nun, Zâtmda hareketten münezzeh ohnası, bu İmeketin 
eşyalarm helakine sebep ohnasmdandır. Şu halde nesnel kanunlardan 
olan bu kanun bir tek 5'önde işlemektedir. En 'ânı sûresinin 95 . âyetinin 

sizin Allahıntzdtr. a halde nasıl da 
çevriliyorsunuz" cümlesi ile son buknası bahse konu dummla ilgiüdii". 
Ayette ysc alan ifk lafzı, çevirmek, dönmek, irtidat etmek anlamma 
gehnekte ve şu anlama gebnektedır: hısaiım tamamıyla Allalı tan 
kopması, O'ndan aynhnası, kısca bu kanunu reddeönesi mümkün 
değildir, hısan sadece bu kanunun ışleyişüıı lıızlandırabılır veya 
yavaşlatabilir, ama asla ılgâ edemez. Tıb ve doğm bakım ömrü 
uzatabüiı- ama ölümü ilga edemez. 

Kur'an bizzat bir şeyde bulunan zıtlamı dahilî mücadelesi 
kanunundan ( Â î l i ^ j j t j Aî l i^ ) "yaratılışı belirh ve yaratüışı belirsiz."'^^ 
( u ' j ^ j ^ j C)j^) "çatallı ve çatalsızf^jLilc j j i j UUiiû) "benzeyen 
ve benzemeyen"'^'^ gibi ibarelerle söz eder. Örneğin şu âyeti 
inceleyehm: 

' ^ * n ı l a s ( 1 1 2 ) ; 1-2. 
'^'Şûra ( 4 2 ) ; 11. 

Hac (22) : 5. 
'-' Ra'd ( 1 3 ) : 4 . 

E n ' â m ( 6 ) : 141. 
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f L i j La j»Li.jVI t̂ jİ j Î J j j»^ (jıffii A i i i ^ j j o j 4 Ü i ^ 4 4 I j > ı jij A i l e 

J i j l ı̂ ĴI JjJ (>l j » ^ J (_y^JJJ l>> ( » ^ J JISAlİİ I j i L i ! .^iliL ^ » i i . ^ ^, a,,ın 

ClJİAİ Ç.UÎI l ^ J c Ul j j i I j l i 'İA«U o ^ j V I L5 J J J l î ı ^ |»L .İJU j j a j MJSJ 

S 4 « 2 ; j J ( > CAUİJ ' A ' J J " , " £ y insanlar eğer öldükten sonra 
dirilmekten şüphe ediyorsanız (hatırlayın) Size açıklayalım diye 
biz sizi (önce) topraktan, sonra alâkadan, sonra yaratılışı belirli 
ve yaratılışı beUrsiz bir çiğnem et parçasından yaramıştık. 
Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız, sonra sizi 
bir bebek olarak çıkarırız, sonra da gücünüze ulaşmanız için (sizi 
büyütürüz). İçinizden kimileri (daha önce) vefat ediyor, kimileri de 
bilgiye sahip olduktan sonra hiçbir şey bilmez hale geldiği ömrün 
en kötü çağma döndürülüyor. Yeryüzünü de kurumuş halde 
görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, 
kabarır ve her güzel çiftten bitirir. 

Bu âyet insanlara dirilişin hak olduğunu ısbat etmek üzere 
gelmiştir ve maddenin devamlı surette bir yönde kaydettiği değişim -
gelişim- kanununu ihtiva etmektedir. İnsan yaratılışı önce topraktan 
başlamış, nutfeden -üreme hücresinden- devam etmiştir. 
Birleşmeden sonra sperm hücresi ile yumurtacık bir araya gelir ve -
bir şeyin bir başka şe)'e yapışması, asılması anlamına gelen- aleka ( 

oluşur. Ardından gelişme ve hücrelerin çoğalması saflıası 
başlar, çeşith organlar teşekkül eder. "Yaratılışı belirli ve yaratılışı 
belirsiz" j^j ÂiLi^) özelliği, bir çiğnem et olarak tercüme 
edüen mudga üzerinde gerçekleşir. Bu gelişmeler bir şeyin bizzat 
kendi içinde dahilî zıtlann çarpışmasına ve mücadelesine sebep olur. 
Biz bu noktadan hareketle bir şeyin bizzat kendi içerisindeki zıt 
unsurların dahilî olarak gerçekleştirdikleri cedelî hareketin, devamlı 
surette şeklin değişmesi, bir şeklin helak olup başka bir şeklm 
ortaya çıkması olarak tecelli eden gelişmeye neden olduğunu 
anlıyoruz. Bu kâinat için dirilişin de ( ı ^ ^ ' ) bir sıçrama, nihâî 
anlamda bir yükseliş olduğunu aym şekilde kavnyonız. Çünkü 

™ Hac (22) ; 5. 
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zıdlarm dahilî mücadeleleri yasası artık başka bir kâinatta dumıakta 
ve bu yüzden de devamlı surette vuku bulan helak oluş artık sona 
ermektedir. Bunun için âhirette ölüm ve doğum olmayacaktır, orada 
sadece ebediyet olacaktır. 

İşte bu yüzden organik hayat ve canlı varlıklar bir şe>ın bizzat 
içerisindeki dahilî ve zıddî çarpışmanın sonucu olarak doğma 
(nüşû') ve yükselme (irtikâ') yasasına bojam eğmektedir. Hayat bir 
nutfeden -üreme hücresinden başlamış, cedelı bir ameliyeyle 
gelişmiştir. Bu cedelî hareket devamlı surette şekil değişimine neden 
olmuş ve nihayet akd sahihi olmayan beşer zuhur etmiştir. 
Ardından akd sahibi insan ortaya çıkmıştır. Nitekim Allah 
Teâlâ'nın ı > ^ W , "ikisi içinde yaydığı canlılar"''^ 
diye buyurduğu âyet bu durumu açıklamaktadır. Arapçada bes-se ( 
^ ) fiili, bir şeyi ayırmak, arasını açmak, açığa çıkarmak, meydana 
koymak anlamına gelir. Aslında bitkiler ve hayvanlar açısından 
organik hayatın esası birdir ve bu türlerde meydana gelen yayılma 
ve değişme gelişme ve yükselme (irtikâ) kanununun sonucunda 
tamamlanır. Bu yasa, faalijetinden ancak kâinatın patlayarak helak 
olmastyla vazgeçer. O halde açıkça ortaya çıkmaktadır ki; diriliş ve 
gelişme yasası, birbirine kopması imkansız bir bağla bağlıdır. 
Oluşumundan beri mevcut olan zıdların dahilî çekişmeleri sayesinde 
bu evrendeki madde ve gelişim yasalarını anlamak, dirilişin mutlaka 
gerçekleşeceğine dair kesin ve aklî -bilimsel- bir delildir. '" J i Ula. 

tjjli." ^ -'iıjç yaratmaya başladığımız gibi. onu yine tekrar 
edeceğiz"'" 

İki Eşin Kaynaşması Diyalektiği, Keyfiyet: Kur'ân-ı Kerimde 
iki eş anlamına gelen "zevce3'n" (oj^jj) terimi çeşitli âyetlerde 
geçmektedir. " J ^ V i j j S i l l o^^jj ^ ^ -o. iki eşi. erkek ve 
dişiyi yarattı. "'-"' Ai'ap dilinde zevc. müennes (dişilik) formu 
olmayan bir kelimedir. Erkek, varlık anlamında dişinin zevci: dişi de 

'̂ ^ Şûra ( 4 2 ) : 29. 
"^Enbiya ( 2 1 ) : 104. 

N e c m ( 5 3 ) : 45 . 
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varlık anlamında erkeğin zevcidir. Bu yüzden erkekle kadın 
arasındaki beraberliği anlatmak üzere "nikah akdi" terimini 
kullanırız, buna "zevac akdi" demeyiz. Zira erkekle kadın 
yaratılışta birbirinin zevcidir, akitlerde değil. Hatta Kur'an, erkek 
kardeşin kız kardeşiyle zevç olduğunu ifade eder.'̂ '̂  Bu bilgiye sahip 
olduktan sonra, "t>Jl f^^jjj , "Ayrıca onları iri gözlü 
güzel zevçlerle eşlendiririz"^^'^ ve "... j r l j j , 
"Onların orada tertemiz eşleri vardır. "'"^ âyetlerini dinlediklerinde 
Araplardan hiçbirinin neden Hz. Peygamber'e (sav) kadının ceımette 
ne olacağını sormadığı açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim onlar gayet 
iyi biliyorlardı ki cemietlik olan erkek ve kadınların hepsinin orada 
güzel gözlü eşleri olacaktır. Allah Teâlâ erkeklerle kadınlar arasında 
ayırım yapmayı istediğinde âyet açık hitap sigasıyla, örneğin 
"inanan erkekler, inanan kadınlar" şekhnde gelir. Aşağıdaki âyette 
olduğu gibi iki cins arasında ayırım yapıldığı, âyetin bağlamı 
tarafından da belirlenebilir: ""-^IjjV (J ^^^i ^\ V , "Ey 
Peygamber! eşlerine söyle. Bu köklü ikinci yasaya maddî 
evrendeki bütün varlıklar boyun eğmekte ve Kur'ân'ı Kerîm bu ikili 
ilişkiyi "ezvâc" terimiyle ifade etmektedir. Ayrıca Kur'an, maddî 
evrendeki hiçbir varlığın birbirinden soyutlanamayacağını vurgular. 
Bunun için istisnasız her düzeyde iki şey arasında karşıhklı ilişki 
(alâkatü't-tekâbüliyye) zorunlu olarak bulunmaktadır. Bahsettiğimiz 
yasa " u j j ^ ^ oJ^jJ ^-^^ L > J " , "Biz her şeyden çift 
yarattık, belki öğüt alırsınız"^^'^ âyetinde geçmektedir. Bu yasa, 
seçkin iki varlık, iki eş arasında zıddî olmay'an karşılıklı ve ikili bir 
alâka sayesinde varlıkların tamamında etkileme yoluyla faaliyetini 
yürütmektedir. Birbiri arasındaki karşılıklı etkileme, sonuçta 
keyfiyeti ve sürekli uyuşmayı, kaynaşmayı meydana getirmektedir. 

" ' Bkz. Şûra ( 4 2 ) : 50. 
Duhan (44): 54 . 
Ni.sa (4) : 57. 
Aiızab (33) : 28. 

'^'Zâriyât (51) ; 4 9 . 
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Burada çift olma yasasuun, zıtlar yasasmdan farklı olduğunun ifade 
edilmesi yerinde olur. Çünkü zıt olan iki şeyin bir araya gelmesi 
imkansızdır, birinin varlığı ötekinin yokluğunu gerektirir ve 
aralarında daima gece ile gündüz gibi birbirini takip eden karşılıklı 
bir ilişki bulunur. Ayrıca anılan zıtlık, maddî eşyalarda değil sadece 
olgularda (zavâhir) söz konusudur. 
İnsan Diyalektiği ve İ n s a n î Bilgi: 
Kur'ân-ı Kerim insanı aşağıdaki âyette özel bir cedel niteliğiyle 
ayrıcalıklı kılmaktadır; " j i i j J i - o-Uil Jjill li* J U a ^ 

JiSI j U i V l " , "Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü 
misali sayıp döktük. Ama insan cedele her şeyden çok daha 
düşkündür."^^'^ 

Cedel kanunları, canlı ve maddî bir varlık, bir beşer olduğu için 
insana da tatbik edilmektedir. Ancak bu cedel, insanın kendine has 
özel bir cedeldir. Akıllı ve düşünen bir varlık olması sebebiyle insan 
fîkrî cedele sahiptir... Bunun için Kur'ân'a göre insanın cedelı ve 
insanî bilgi, hak ve batıla, başka bir deyişle hakikat ve vehme 
dayanır. Hak ve batıl unsurları, insamn düşüncesine hiç dunnayan 
bir cedelî ilişki görünümünde karışmış vaziyettedir. Böyle olduğu 
için Hz. Peygamber (sav) "dtf ^»l^^l oh ü l " , Helal bellidir, 
haram bellidir"''" buyururken bunun yerine örneğin "hak bellidir, 
batd bellidir" dememiştir. Zaten insanlara pekçok neM gelmesinin 
sebebi de hakla batılın karışmış olmasıdır. Çeşitli sebeplerle bazen 
hak, batıldan ayrılır. Ancak hak, hak-batıl karışımını yeni şekillerle 
yeniden faaliyete geçirmek üzere bir süreliğine batıldan ayrılır. 
Aslında bu cedel hiç durmaz ve sonuçta bizi yeni bir başka 
mümejfyiz unsura muhtaç bırakır. Bu cedel Allalı'ın yeryüzüne ve 
üzerindekilere varis olacağı zamana kadar, kıyamet günü kopuncaya 
kadar devam edip gidecektir. 

" " K e h f (18) : 5 4 . 
Mİ Buhârî, İman 39 , Büyü' 2 ; Müsl im, Müsâkât 1 0 7 , 108 ; Ebû Davııd, Büyü' 3 

; T i r m i â , Büyü' 1 ; Nesaî , Büyü' 2 , Kadâ 11 ; İbn Mâce , Fiten 14; D â n m î , 
Büyü' 1 ; Alımed, IV. 267 , 2 6 9 - 2 7 1 , 115. 
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insanî bilginin temeli, birbirine zıddî ve cedelî bir ilişkiyle bağlı 
olan hak ve batıl arasındaki daimî ayırıma dayanır. " "^j 

(jjaJl Jİ=Uİ!" , "Hakkı, hatıla karıştırmayın, hakkı 
bildiğiniz halde gizlemeyin. 

Hz. Peygamber (sav) yedinci miladi asırda Araplarda mevcut 
olan hakla batıl arasındaki karışıklığı çözmüş ve aralarını ayırmıştır. 
Zira Peygamber, câhilî ve putperest vehimleri, Arapların bilgi ve 
yönetim alanlarına ilişkin düşüncelerinde yer alan nesnel hakikanen 
ayıklamıştır. Örneğin sahabe de zinayı bizim anladığımız gibi 
anlıyordu ancak onların cahiliye döneminde sahip oldukları 
vehimlerle, ve İslâm geldikten sonra intikal ettikleri hakikat, bizim 
bugün içinde yaşadığımız vehimlerden ve intikal etmeyi istediğimiz 
hakikatten tamamen farklıydı. 
BİLGİ NAZARİYESİ NEDİR? 
Bilgi nazariyesi, nesnel hakikatle velıim yani hakla batıl arasmdaki 
kanşıklığm devamlı surette çözülmesi, deşifre edilmesi dummunu ifade 
etaıektedir, Bu işlem, nesnel rahmânî âlemin, hakikatin idi-ak 
edihnesiyle gerçekleşecektir. Zira eşyanın bilinç ötesindeki variiğı bizzat 
hakikatin kendisidir. Zihinleı-de var olan suretler, bizzat biUııç ötesinde 
mevcut olan eşyaya mutabık olmalıdır. Bu mutabakatm nııktan kadar 
varlıklar, insan iradesme itaatkar olacaklardır, başka bir deyişle insan, 
varlıklan söz konusu mutabakat kadar kendisine bovun eğdimüş 
olacaktır. 

"İnsanî bilginin, dahilî zıtlann çeklşmesüıe dayanan maddî olgudan 
doğduğunu" söyleyen maddî dönüşümlü (in'ikâsî=ı,^^') bilgi 
nazariy'csi, insan beynindeki tenakuzla bu tenakuzun nasıl izale 
edildiğüıi hala açıklayamamaktadır. Bunu açıklayamadığı içm msan 
beyrunin maddeye sıkı sıbya bağlı bir gelişim olduğunu söylemekle 
yeünir. Aıua insamn soyutlama (tecrîd), tasav\aır eüne (tahayyül) ve 
keşfeüne (ihtikâr) aşamalarma nasıl ulaştığım açıklayamaz. Öte yandan 
Kur'ân'm bilgi konusundaki nazariyesi, maddenin dönüşümlü 
nazariyesiyle sadece sözünü ettiğimiz hareket noktasmda örtüşmektedii-, 

" - B a k a r a (2) : 4 2 . 
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Ancak Kur'an, Allah Teâlâ'nm katnvhn, yani ikıh maddî kâinatın 
ötesmâsa ruh üflendiğini söylemiş ve bu sayede konunı cevaplama>'a 
gücü yeten bilimsel tefsirin ilerlemesine neden olmuştur. Nitekim aıh 
üflenmesi sayesinde insan, zıtlığm kendisinde yer almadığı "birlik"' 
(ehadiyyet) sıfatım taşımaktadır. Zıdlığm bulunmaması, ikili maddî 
varlığm sıfatlanndaiı değildir. Bilakis zıdlığm bulunmaması sıfatı, bizmı 
bildiğimiz maddî varlığm haricüıde var olan nesnel bir varlığm sıfatıdır. 
Bu varlık dahilî çelişkilerden (tenâkudât dâhılıyye) münezzeh bir 
varlıktır. O da Allah Sübhânehü ve Teâlâ'dır. Bu nizden Cenab-j Hak ( 
Ls^jj iy c ı ü i j ) "O'na ruhumdan «//erfî'm"'*' buNammıştur. 

Kur'ân'ın bilgi nazariyesine ihşkin bu maddî anlayış sayesinde 
Dr. Şehrur, evrimci düşünceyi (ilerleme ve jaikselme nazariyesini) 
reddeden, bunu yaparken de hüccetleri, "'insan niye maymundan 
konum itibariyle yükseldi de maymun, maymun olarak kalmaya 
devam etti" gibi sorulardan öteye geçmeyenleri ve Kur'ân'ı 
sembolik anlayanları eleştinnektedir. Nitekim ona göre bu tür 
soruların cevabı açıktır çünkü Allah, ruhu sadece beşere üflemıştir. 
Zaten insan, köken olarak hayvanlar aleminin bir grubudur. 
Kendisine ruh üflenmesi onun hayvanlar aleminden insanlığa 
geçmesine ve yükselmesine neden olmuştur. Aslında Danvinin 
insan nazariyesındeki kayıp halka, ruh üflenmesi hususudur. 

Allah'm Kitabında "beşer" terimi, pek çok yerde geçmekte ve 
cinse delâlet üzere insanın maddî fizyolojik varlığını anlatmaktadır. 
Örneğin şu âyeti inceleyelim: " >ij i J] f>j ı> »̂Sik J <Û ^>j 
ü J J ^ " , "Sizi topraktan yaratması, sonra da yayılan beşer 
olmanız O'nun âyetlerindendir. Dikkat edilirse bu âyette Allah 
Teâlâ "sümme izâ" şeklinde iki tane edaü beraberce 
kullanmaktadır. Bunun sebebi beşer olmakla topraktan yaratılma 
arasında uzun bir zamanın geçmiş olmasıdır. Şu halde Allalı Teâlâ 
yeryüzünde yayılma aşamasının "beşer" merhalesindeyken 

Bkz. H ı c r ( 1 5 ) ; 2 9 : S â d ( 3 8 ) : 7 2 . 
Bkz. Rum ( 3 0 ) : 2 0 . 
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gerçekleştiğini açıklamaktadır. O zaman beşer, henüz insan haline 
gelmemiş, başka bir deyişle kendisine henüz rah üflenmemiştir. 

Şimdi de şu âyetleri düşünelim: " (> i jAı LJ^^^ A^ÛUU A^J J i jj 

, "//an/ Rahbin meleklere ben çamurdan bir beşer yaratacağım, 
onu biçimlendirip, ruhumdan üflediğim zaman hemen ona .secde 
edin demişti. Meleklerin hepsi secde etmişti. "''^^ Yani melekler 
secde etmişler, İblis'in yaptığı gibi akıl yürüterek itiraz 
etmemişlerdi. Ancak Allalı Teâlâ onlara şöyle deyince karşıt 
görüşler ortaya çıknuştı: " o^ji^ J ^ * ^ tP' '^^-^ '^h 
ç.U.^\ Ak^j ijja t > i]x^\ I jlü" _ "Hani Rabbin meleklere ben 
yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de (o zaman) melekler, 
orada fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın 
demişlerdi"''*^. Meleklerin bu karşıt görüşleri şahit oldukları 
bilgilere dayanmaktaydı. Çünkü Allah'm halife yapacağını söylediği 
varlık, insan olmadan önce hayvanlar aleniindeyken vahşi hayranlar 
gibi et yiyordu, bu kapsamda belki birbirlerini de yi.yorlardı. " - i - ^ t > 
^ryâ" , "Orada (yeryüzünde) fesat çıkaracak" ifadesi onun 
bilinçsizce ormanlarda yaptığı tahribata delâlet etmektedir. Burada 
yeri gelmişken 'fesad" ve "ıslah" kavramlarının eşya ve vazifelerle 
ilgili olduğunu, "fusûk" kavramının ise Allah Teâlâ'nm emir ve 
yasaklarına muhalefet etmek manasına geldiğini söylemek faydalı 
olacaktır. 

Acaba insanın cedelinde "Rahman" ve "Şeytân" terimleri 
arasında herhangi bir ilişki bulumuakta mıdır? Başka bir deyişle 
acaba insan zilminde işlevini yürüten bu iki zıt kavramın "hakikat" 
ve "vehm" kavramlarına karşılık geldiğini söyleyebilir miyiz? 

1. RAHMAN 
Rahman lafzı, ra-hı-me ûil kökünden gelir ve Arap dilinde 

asıl itibariyle incelik, şefkat, merhamet ve yakınlık manalarına 
delâlet eder. Kur'ân'ı Kerim bunlara başka bir mana daha 

" ' Sad (38) : 71 -73 . 
Bakara (2) : 30. 
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kazandırmış ve görevi doğurma ve üretme olan organa da "rahim" 
adım vermiştir. Rahman lafzı, fa'lan [CS^) veznindedir ve Aıap 
dilinde bu vezin iki çelişiğe, iki eşe ve iki zıt şeye delâlet eder. 
Örneğin cev'ân-şeb'ân (aç-tok); te'bân-reyhân (yorgun-rahat); 
mevtân-hayevân (ölü-diri); ferkân-cem'ân (ayrı-bütün) gibi 
kavramlar bahse konu vezin kullanımlarıdır. Araplar için rahman 
lafzı yeni bir mana getirmiştir ve bunu biz şu âyetten açıkça 
anlamaktayız; " Uj-ü UJ ' ı - ^ j l l I J A ^ J U ^ J J S l i l j 

I j j ü f x A j | j j " ^ "Onlara, Rahman 'a secde edin denildiğinde. 
Rahman da nedir? Bize emrettiğin şeye hiç secde eder miyiz 
derler. Bu onların sadece nefretlerini artırır. 

Allah'ın ismi olan Rahman lafzı, mbûbiyet yasalarını, 
hakimiyeti, gücü ve gelişmeyi temsil eder. Nitekim bu ikili maddî 
kâinatta mbûbiyet yasaları ve sözünü ettiğimiz diğer özellikler -
insan idrak etsin ya da etmesin- objektif olarak işlemektedir... Bunu 
şu âyet açıkça göstermektedir: "'^^ W^ o^J^f ^ ^ j - ^ l 3 ^ L Î ^ i 

I j j f i . ( J l ^ l i ı>La.jJI ı j i j a J l ^Jc• ( ^ j i ^ l ^ ^U" , "O, gökleri, yeri ve ikisi 
arasındakileri altı altı günde yarattı sonra da arşa istiva etti. (İşte 
bu) Rahman'dır. O'mı haberi olana sor. "'''^ Avrıca " ı>^_>ll 

ıjjUi J i j i S I " , "Rahman arşa istiva etti"'''^ âyetini de düşünelim: 
Burada Rahman, kâinata hakim olan maddî ve nesnel yasalara 
işaret etmektedir. Nitekim rahmanı âlemûe ma'kûlât olmayan, yani 
aklın idrak alanına girmeyecek ve akh olarak anlaşılmayacak hiçbir 
şey )'oktıır. Ancak insan aklı bunu herhangi bir asırda idrak 
etmekten âciz kalabilmektedir. 

2. ŞEYTÂN 
Kitab'ta şeytân lafzı müteşâbih kavramlardandır ve aynı şekilde 

bu lafzın da iki farklı anlamı vardır. İlki şe-ta-ne ( c j ^ ) liil 
kökünden gelir ve uzak olmak, uzaklaşmak anlamını taşır. Bu anlam 
göz önünde tutulduğu taktirde şeytân lafzı, msan bilmemin dışında 

Furkan (2.5) : 60. 
Furkan (25) : 59 . 
Talra (20) : 5. 
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varlığı olan, nesnel ve maddî bir hüviyete sahip bir kavram olarak 
görev yapmış olur. Nitekim Araplar dibi derin bir kuyuyoı anlatmak 
için ' bi 'r şetûn " ( u j ^ j ^ ) ; iki ucu birbirine uzak bir ipi anlatmak 
için de "şetan " ( o ^ ) ifadesini kullanmaktadırlar. Araştırmacı Dr. 
Şehrur bu çeşit şeytana., diğeriyle karışmaması için "eş-şe>tânü'l-
fey'âlî" adını vermektedir. Lafız aşağıdaki âyette bu anlamıyla 
geçmektedir: " ^ '^^ I i j ^ j ' j ^ ^ o;^' 'jî^ j 
öjji^ (jaJ Ujl" , "İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik 
derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıkları zaman ise, biz sizinle 
beraberiz, biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Şetan 
lafzının ikinci versiyonu ise şâ-ta, şeyt (-kul-LLJi) kökünden 
gelmektedir ve bir şeyin yok olup, boşa çıkması anlamını 
taşımaktadır. Bu anlamında ise şeytan lafzı, insanî düşüncedeki 
batıl ve vehme delâlet etmektedir. Bu yaizden içinde şeytân lafzının 
geçtiği âyetlerin herbirinde hangi anlamında kullanıldığının tespit 
edilmesi için dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Araştırmacımız bu 
anlamdaki şeytâna, da "eş-şeytânü'l-fa'lânı" adını vennekte ve 
bunun insan düşüncesindeki cedelî ameliyenin taraflarından birisi 
olduğunu düşünmektedir. Şu halde bu çeşit şeytanın varlığı 
tamamen zihinseldir, nesnel bir varlık değildir ve insan 
düşüncesindeki vehmî tarafı temsil etmektedir. Şeytân-ı fa 'lânî -yani 
vehim- şu âyetierde geçer: " V j i i . 0^^=^ '̂ o^j" , "Zaten şeytan 
insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır. "'^' " fS^L^Î o^-W '̂ oijj 
(J±uJI ı j c ^ A ^ " , "Şeytan onlara amellerini süsledi ve onları hak 
yoldan çevirdi." ' Şu âyeti de iyice düşünelim: cP=^\ oıaj V Ij 
U-=c ö^J\ cp. jLLplI J " ^ "Babacığım! şeytana kulluk etme. 
Çünkü şeytan Rahmân'a isyankar oldu."''^ Bu âyetlerde şeytân 
lafzı, vehmi ya da insan düşüncesindeki vehmî tarafi. Rahman lafzı 
ise insan düşüncesindeki maddî ve nesnel tarafı temsil etmektedir. 

Bakara (2) : 14. 
Furkan (25) : 29 . 

' " N e m i ( 2 7 ) : 24 . 
Meryem (20) : 44 . 
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Bu manadaki şeytan lafzı çoğul kalıpta gelmezken şe^tân-ı fey'âlî 
hem tekil, hem de çoğul formda gelmektedir. Tabi bunun sebebi de 
onun insan bilincinin dışında maddî bir varlığa sahip olmasıdır. 
MUTEZİLE VE KUR'ÂN'IN MAHLUK OLMASI PROBLEMİ 

Allah kelâmının ezelî olduğunu söylemek kabul edilemez çünkü 
varlık, Allah kelamının ta kendisidir. Varlığın ise mahluk olduğu ve 
kadim olmadığı açıktır. Şayet Allah kelamı ezelî olsaydı o zaman 
haşa kâinatla Allah bir olurdu, Mesih de haşa Allah'ın oğlu olurdu, 
çünkü O'ndan bir kelimeydi. Nitekim hatırlanacağı üzere Allah 
kelamı, Allah'ın âyetleri ve kıssalar, Kur'an; ilmmü'l-kitab ise 
Allah'ın kitabıdır. 

Şimdi bu bilgüer üzerine Kur'ân'm mahluk mu yoksa ezelî mı 
olduğunu tartışalım. Daha önce Mutezile'nin Kur'ân'ı mahluk kabul 
ettiğinden söz edilmişti. Kabul edilmelidir ki Mu'tezile'nın bu 
söylemi, devlet, toplum ve insan özgürlüğü aleyhine birtakım 
tehlikeli ve ideolojik yansımalara sahip olmuştur; 

1- Mutezile Kur'ân'ın yaratıldığını söylemektedir ancak onların 
bu sözleriyle daha önce tespit ettiğimiz Kur'an meflıunıunu yanı 
muhkem vahyi değil, sadece müteşâbih kitabı kastetmiş olduklan 
daha çok tercihe şayandır. Çünkü Kur'an, Arapçaya dönüştürülmüş 
ve Arapça olarak inzal edilmiştir. Ama kitabın anası olan Üımııü'l-
Kitab, hükümler içeren Kitab, dönüştürülme olmaksızın doğmdan 
Arapça olarak indirilmiştir: " ^ u j c UL». ol i l j j l ^ J S j " , "j<jte hız onu 
Arapça bir hüküm olarak indirdik. 

2- Şayet önümüzde tilavet olunan ve "" j^'^j o ^ ' j 
...U:?lj", "Güneşe ve onun aydın sabahına yemin olsun. Onu izleyen 
aya yemin olsun..."'^^ gibi bir kısmı da Zikr olan Kur'an nassının 
ezelî olduğu söyleniyorsa, bu doğm olmaz. Çünkü bu naslar 
Arapçadır. Bu ııaslara ezelî denecek olursa haşa Allah'a Arap. 
diline de Arapça denilmesi gerekecektir ki böyle bir düşüncenin 
yanlış olduğu ortadadır, " û j ^ ^JP- '^^ " " - ^ , 'Biz akıl 

Ra'd ( 1 3 ) : 37. 
' " Ş e n ı . s ( 9 1 ) : 1-2. 
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edersiniz diye onu Arapça bir Kur'an yaptık. Âyetteki "ca'l" ( 
6*^) lafzı bir halden bir hale geçişteki değişimi ifade eder ve anlamı, 
önce Arapçadan başka bir formdaydı, sonradan Arapça haline 
getirildi demektir. " L u j c U! J oUljjl Ul" , "Biz. onu Arapça bir Kur'an 
olarak inzal ettik.""^ Âyetteki "inzal" (Jjy^^), insanın idraki için 
gerçekleşmiştir, şu halde Kur'an'da hem inzal hem ca'l birlikte 
bulumnaktadır. 

3- Şayet ezelî olmaktan maksat bizzat güneş, ay ve Allah'm 
kelimelerinden (-̂ i c j U K ) olan diğer varlıklar ise, güneş ve ay ezelî 
değildir. 

4- Allah kelamının ezelî olduğu söylenirken şayet kasıt "kelânı-ı 
nefsî", yani "Allah'ın fikirleri" ise bu da yanlış olur. Çünkü bunun 
anlamı Allah'm "nefsî bir kelama" salıip olduğudur ve bunu 
söylemekle Allalı'ı insana kıyas etmiş oluaız. Oysa Allalı Teâlâ'ya göre 
söz ve varlık birbirine tamamen mutabık ve aynbıiazdır. ' " ı > J I '^J'" , 
"O 'nun sözü hatır "'''^ ; " u j ^ AJ JjL J UıJ; j j iji s^i ua- _ ••Bir 
şey murad ettiği zaman O'nun emri sadece Ol! demektir, hemen 
oluverir."'Allah'm katmda tasavvur ve tasdik aynhnaz ve 
mutabıktır. Allalı'm mdmde yapma arzusu denebilecek olan "tumûh" 
asla yer almaz. Hakikatte Allah'la insan arasmdaki benzerlik Onun 
âlün, insanm müteallim (öğrenen); O'nun hür, msamn özgür kıimmış 
olduğudur. Allah Teâlâ, varlığı kelüneleri olarak isimlendımıektedir. Bu 
isinilendinne gerçekten çok hassastır, nitekim biz "insanî kelamı", yani 
"sesleri-kelarm" ele aldığımız zaman bunlann insanın bir parçası 
oknadıklan halde ondan çıktığun görüyoruz. 

5- Fukahanın Mutezileye galip gelmesiyle birlikte İslâmî ve 
aklânî düşüncenin beli kırılmıştır. Öyle inanıyomm kı bu noktada 
Kitâb ile Kur'an arasmdaki fark da kaybolmuştur, onmıla beraber 
akıl da ortadan kaybolarak İslâmm esası akıl değil, nakil haline 

Zuhruf(4,3) : 3. 
' •"Yusuf (12) : 2 . 

En'am (6) : 7 3 . 
Yasin (36) : 82. 
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gelmiştir. Asimda bu gün de dahil, ulaştığımız düşüşün başlangıcı 
Kitabın ve ihtiva ettiği "Surat astı ve arkasını döndü, kör ona geldi 
diye...""^° gibi âyetlerin ezelî olduğu şeklindeki düşüncede 
yatmaktadır. Bu düşünce Arapların ve Müslümanların daha önce 
takdir edilmiş anlamındaki cebrî düşünceye sahip olmalarım 
doğurmuştur. Aslında fukahanın Mutezileye karşı kazandığı zaferin 
ilk ideolojik meyvesi, İslâm düşüncesinde önceden takdir edilen 
cebir fikri olmuştur. Bu sözlerimiz Mutezilenin tarihteki ıddilannda 
hata yapmadıkları anlamına gelmemelidir. Nihayet onların pek çok 
fikri de yaşadıkları asra ait yerel kültürün neticesıydı. Fukahaya 
gelince biz onların hata yaptıklarını sö^femıyoruz, fakat şunu 
söylüyoruz ki oıüar özgür ve aklânî İslâm düşüncesinin rolünü 
öldürmüşlerdir. Söz konusu faciayı o zamandan beri halâ 5'aşaınaya 
devam etmekteyiz. Hatırlanacak olursa o tarihte cebriye bütün 
müslümanlarm resmî akidesi yapılmıştır. 

İNSANÎ BİLGİNİN UNSURLARI 
İnsanî bilgi iki kısma ayrılır: 
1-Varlıkları bilmek. Onların içinde insanın kendisi de yer 

almaktadır. 
2-Kelimeleri ve âyetleri vasıtasıyla Allah'ı bilmek. İnsan 

Allah'ın kelimeleri ve âyetleri üzerine bilgi sahibi oldukça, yani 
varlıklar hakkındaki bilgisi arttıkça esmâ-ı hüsnâsı aracılığıyla 
Allah'ı tanıması da aynı oranda artmaktadır. 

BİLGİNİN UNSURLARI: 
1-HAK VE BATIL 
Hak, insan bilincinin dışındaki nesnel ve maddî varlığın adıdır. 

Kur'ân-ı Kerim hakkı iki terimle tabir eder. 
a- Allah: Kur'ân'a göre Allah, insan düşüncesinin ötesinde var 

olan nesnel varlıktır. Allah insan düşüncesinin ulaştığı sonuçlardan 
birisi değildir. " ^ 1 J j ö^^'^ "^j^ (> j j ^ A ) ^ Jj ı3=-!i -^^ J-> 
J J A İ I JA" , "Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka 

"° Abese (80) : 1-2. 

90 



yalvardıklan ise batıldır. İşte çok yüce, çok büyük olan 
Allah 'tır. Ancak O'nun varlığı eşyanın varlığı gibi bir varlık 
değildir. o ^ " , "Hiçbir şey omın gibi değildir. " O, 
ikili olmayan tektir, "^i J A Ja" , "De ki Allah tektir"^^" 
Kemmiyette de birdir. " - ^ I j <JI U J I " , "Şüphesiz sizin İlahınız 
bir İlahtır. "'^ Bunlara ilaveten şu âyetler de çok önemlidir: " 

VI >iUU t.^" ^ "O'nun yüzünden başka herşey helak olur. 
Zaman ve mekan ikili ve değişen maddenin sıfatlarından olduğu ıçın 
Allah Teâlâ'ya zamanın eskitmesi, mekanın değişkenliği tatbik 
olunamaz. " o ^ U l l j > L y i j JjVl j * " , "O ilktir, sondur, 
zahirdir, batındır. "'^^ 

b- Kelimetullâh: Kur'an'da hakkı ifade eden ikinci ıstılah 
"Kelimetullâh"tır ve bu kavram bizzat mevcudat ve mahlukat için 
kullanılır. " ( İ=JI , "O, sözü hak olandır Ümmü'l-kitab'da 
ise hak kelimesi adalet ve doğruluğa işaret etmek üzere kullanılır. 
Çünkü sıdk ve adalet, ancak varlık kanunlarıyla uyaımlu olduğunda 
gerçekleşir. 

Kur'an "batıl" terimini ise vehme ve vehmî tasavvura delâlet 
etmesi için kuUamr. Sözgelimi Arapların putlara tapması batıl bir 
tavırdır. Çünkü onlar putların zarar ve fayda vereceğini tasavvur 
etmektedirler. Kur'ân-ı Kerim'in insan davranışlarına ilişkin helal 
ve haram mefhumlarmı anlatmak üzere "batıl" kavramım 
kullaımiası da Yahudi alim ve ruhbanların insanların zihinlerinde 
kendilerinin Allah'a yaklaşmak için aracı oldukları vehmini 
yaratmaları sebebiyle olmuştur: "iii=MW L>"^I Jl^^i , 
"İnsanlarm mallarını batıl yolla yemelerinden dolayı... 

Hac ( 2 2 ) : 6 2 . 
Şura ( 4 2 ) : 11. 

' *Mhlas (112) : l . 
' ^ ' K e h f d S ) : 110. 

Kasa.s (28) : 88. 
' ^ H a d i d (.57) : 3 . 

En'am (6) : 7 3 . 
"^Ni.sa (4) : 161 . 
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2-GAYB VE ŞEHÂDET: 
Arap dilinde "gâ-be" "T»^) kökünden gelmekte olan gayb 

kelimesi bir şeyin gözlerden gizlenmesine, örtünmesine delâlet 
eder. Şehâdet terimi ise Arapçada "şedü-de" {^) fnlinden gelir ve 
bir şeyin hazır bulunmasına ve bilinmesine delâlet eder. Şu halde 
gayb, felsefî ıstılahlarda ifade edildiği şekliyle tabiat ötesini ifade 
etmez, aksine çeşitli maddî şeylerle tabî veya insanî birtakım 
olayların varlığını ifade eder. Sözgelimi bazı insanlar kıssalara şahit 
olup onları bilirken, bazı insanlar da hem şahit olma açısından hem 
de bilme açısından kıssalara kapalı ve gizli kalmışlardır. Bir olayın 
bir şalısın gıyabında vuku bulması bu anlamda bir kullanımdır. 
Örneğin Allah Teâlâ Aziz'in karısının şöyle söylediğini ifade eder; " 
ı_jL»Jlj ^ ^1 j i kJ liilj" ^ "(Gerçeği söyledim ki Yusuf) benim ona 
gıyabında hainlik etmediğimi bilsin"'^^. Aşağıdaki âyette de 
terimin doğrudan anlamı içerisinde belirli bir şeyin gözden uzak 
kalmasına işaret edilmektedir; " (»' -^^^ LsJ^iJ^ıJ^ jM^ 
ı ju jLiJ I j - " ^ "Kuşları teftiş etti, ve neden hüdhüdü göremiyorum 
yoksa kayıplardan mı oldu dedi.Ayrıca şu âyette de bunu 
görmekteyiz: " û i " ŝ îS ^ V I L P ^ J V I J «.1*^1 ^ulc ı > W , "Gökle 
ve yerde hiçbir gaib şey yoktur ki apaçık bir kitab 'ta 
bulunmasın "^^^ Bütün bunlar, "gayb"m birtakım maddî şeyler ve 
olaylar olduğunu tekid etmektedir. Diğer taraftan cennet, cehemıem, 
dirilme, hesap ve kıyametten söz eden âyetler ise, bütün bunlar 
gaybî işlerdendir. Bunların idrak edilmesi ancak kıyametin 
kopmasından sonra te'vili tamamlandığnıda kabildir. Bilginin 
tamamına, hem gayb âleminin hem de şehâdet âleminin bilgisine 
sahip varlığın Allah olduğu da şu âyette geçer: " i ^ V ^ l j s-uiJi 

Jİ0" , "O, gayb ve şehâdet âlemini bilendir, büyüktür, 
yücedir ""^ 

Yasuf (12) : 52 . 
' •" 'Neml(27) : 2 0 . 
'•" N e m i (27) : 75 . 

Ra'd ( 1 3 ) : 9. 
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Gayb cüz'î olabildiği gibi külli de olabilir. Her ikisi de bilgi 
yönünde hareket eden unsurlardır. Nitekim sadece Allah Teâlâ'ya 
özgü olan şey "gayhın anahtarlarını" ( s - ^ ' elinde 
bulundurmasıdır. Gayhın anahtarları bütün kanunların toplamıdır. 
Bu kanunların bütününü bilen kimse bilginin tümüne ve Allah'ın 
ancak razı olduğu bir "rasüle'' muttali kıldığı şeye sahip olmaya ehil 
olacaktır. Nitekim bu durum âyette şöyle geçer: " ^ 

4 İ İ İ . 4aAı ıjn Q A IİİLJII Ajli J _ ^ J ^ s ^ ^ J Cy K J ^ " , 

"Gaybı bilen O 'dur. Gaybına kimseyi muttaU kılmaz. Ancak razı 
olduğu bir rasüle gösterir. Zira o elçisinin önüne ve arkasına 
gözetleyiciler koyar. ""^ Şehâdet âlemine gelince bundan kasıt ise 
ya doğrudan duyular neticesinde oluşan bilgi veya işitme yoluyla bir 
haberin kazandırdığı bilgidir. Ya da çıkarıma dayanan teorik 
bilgidir. Bunun için âhiret günü hakkmda " ^^^j < I t-^^ "^-^ 

^jj" ^ -o, bütün insanların toplandığı bir gündür ve o. şahit 
olunacak bir gündür. denilmektedir. Şu halde insanlar bu güne 
doğmdan hazır olmak suretiyle şahit olacaklardır. 

3-KULAK - GÖZ - VE GÖNÜL (Jl>Jlj 
Bu üç terim Kitab'ın bir çok yerinde bir arada geçmektedir. 

Örneğin: " j^ -^ l j ^ cJ»^j ^ c'^'Uûj^ Cy j 
j»£kJ iAiaVlj"' , "Allah sizi hiçbir şey bilmezken analarınızın 

karnından çıkardı ve şükredersiniz diye size kulaklar, gözler ve 
gönüller verdi. "'^^ Arap diline göre sadece niteleyen ile nitelenenler 
birbirleri üzerine atfedilirler. Şu halde uzuvların vazifeleri olan 
işitme ve görme üzerine fuâd kelimesinin atfedilmesinden hareketle 
fuâd kelimesinin de bir uzuv değil, bir uzvun vazifesi olduğu 
sonucunu istinbat etmekteyiz. Buna göre fuâd, duyular yoluyla 
doğmdan ortaya çıkan idrak demektir. Bu duyuların başında ise 
kulak ve göz gelmektedir. Çünkü insan düşüncesi -şahsî idrak- bu 
ikisiyle başlamakta ve şahsî idrak de insan düşüncesinin maddî 

Cin (72) : 26-27 . 
Hud (11): 103. 

' " N a h l ( 1 6 ) : 7 8 . 
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öncüllerini teşkil etmektedir. Sözünü ettiğimiz mana, çocuğmıu 
denize attığı zaman Musa'nın amıesi hakkında geçen şu âyet-i 
kerimede görülmektedir: "Lijii ^^J£ ^\ J I J S J ^ ^ İ J " , "Musa'nın 
annesinin fuâdı boşalıp kaldı. "'^^ Yani onun fuâdı düşünemez hale 
geldi. Hz. Peygamber'e (sav) gelen vahyin başlangıcı, kulak ve 
gözle ilişkisi olan fuâdî bir başlangıçtı, çünkü Cebrail muşalıhas 
olarak, sesli ve görüntülü olarak Peygambere gelmişti. Nitekim bu 
yöntem yakîne götüren en güçlü yoldur. Aıapçada fuâd kavramı, 
"fe-e-de" (^^) fiil kökünden gelmekte ve şiddetli sıcaklığa delâlet 
etmektedir. Kur'an kavrama, sözünü ettiğimiz anlamı vemiiştır, 
çünkü fuâd, düşümneye teşvik eden (sıcak) bir unsur 
mesabesindedir. 

4-KALP ( ^ 1 ) 
"Ka-le-be" (s-̂ â) fiil kökünden gelmekte olan kalb kelimesi 

Arapçada bir şeyin özü ve en değerli, en şerefli kısmı demektir. Bir 
şeyi bir yönden diğerine çevirmek, reddetmek anlamına da 
gelmektedir. Kur'an kalb terimini insan vücudundaki en yüce ve en 
şerefli uzuv için kullamr ki bu uzuv da beyindir. Beynin kalbi ( s-^ 
^ 1 ) , dış kabuk olup kabuğun içinde ise en şerefli uzuv, "düşünce 
irâde merkezi" yer almaktadır. Böylelikle organların en şereflisi 
olmasına rağmen Kitab'ta beyin (muh) kelimesinin yer almayışından 
kaynaklanan şaşkınlık ortadan kaybolmaktadır. 

Aslında beynin kalb olduğu pek çok yerde açıkça zikredilmiştir. 
Örneğin şu âyet onlardan biridir: " ?^ u j ^ o^Ji^ ijĵ ^ t» '̂ 
. . . ^ üJ^" , "Yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek 
kalpleri... olsun.Âyetin tefsirini yaparken Zemalişerî K e ş ş a f t a 

"kalpler, akılların merkezleridir" der ve âyet şöyle devam eder: " 
jjA Î JA\ uj_>lill o ^ j jUajVl V , "Gerçek şu ki: 
gözler kör olmaz. Fakat sinelerdeki kalpler kör olur "'^^ Âyette 
geçen sudur kelimesi kalp kaslannı içine alan insan göğsünü 

Kasas (28) : 10. 
Hac (22) : 4 6 . 
Hac (22) : 4 6 . 
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kastetmez. Hakikatte sudur kelimesinin kastettiği, toplumun üst 
makamlarında yer alan insanlardır. Ömeğm şu âyeti okuyalım: " J j 
^ 1 i J J J L J J I L L ^J ıiiLuj cıbl jA" ̂  "Bilakis bunlar kendilerine 
ilim verilenlerin kafalarında bulunan apaçık âyetlerdir. Âyet 
ilimde kökleşmiş alimleri kastetmekte ve burada sadr kelimesi insan 
vücudundaki en bariz kısmı ifade etmektedir. En bariz kısım ise 
insan organları arasmda öncülük merkezini işgal eden kafadır. 
Şimdi de şu âyete göz atalım: Cy- sJâil - ^ ı L C \^ J L J " 

, "Eğer sen sert ve kalbi katı biri olsaydın etrafından dağılıp 
giderlerdi."'^" Âyette geçen sertlik, insan tabiatmı ifade ederken 
kalb katılığı zihin zayıflığını anlatır. Buna karşın Hz. Peygamber 
(sav), fetânet sahibi olmakla zikri geçen iki kötü hasletten de 
uzaktır. Zaten fetanetli olmak, nübüvA 'et sıfatlarmdandır. Bunun gibi 

ı_ıLIJ Jh\ jı\ ^ VI" ^ "Ancak, Allah'a selim bir kalb ile gelen 
(fayda görür) "'^' âyeti de Allah'a selim bir fikirle gelen demektir. 

Allah Teâlâ, Hz. İbrahim'den söz ederken de selim kalb anlamı 
doğrultusunda şöyle bujaırmuştur: , .5:1=^ ^-iyS J Ü J l j 

^ ı J I J A J ^ J ü ıjt-^ J i i j ^ ^ : ; ^ ! " , "Hani İbrahim 'Rabhım 
ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster' demişti de (Allah) inanmadın 
mı? demişü. Evet ama kalbim mutmain olmn"'"^ Bu âyet bize 
kusursuz, selim bir bilimsel yöntemin temelini vermektedir ve o da 
yakînî bilgiye ulaşmada şek ve şüphe yöntemim kuUamnaktır. Başka 
bir deyişle deneysel amelî yöntemin öncüller ve teorik sonuçlar 
doğnıltusunda nesnel hakikate mutabık olmasıdır. Hz. İbrahim'in de 
3'aptığı işte budur. Zira o tamamen inandığı halde dirilme ve ölülere 
hayat verilmesi nazariyesini amelî olarak tecrübe etmek istemiştir. 
Bundan dolayı Allah Teâlâ onunla ilgili olarak şöyle bu\aırmuştur: " 
. . . U U ^ U U L I I L O U ^ ^ 1 (Jli 0*-^^ 1=^1 J T J ^ l ^1 j " , "Rabbi 
İbrahim 7 birtakım kelimelerle imdhan etmişd de o da onları 

Aııkebut (29) : 4 9 . 
Al-i İmran ( 3 ) : 159. 
Şuara ( 2 6 ) : 89. 
Bakara (2) : 260 . 
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tamamen yerine getirmişti. (Allah ona) seni insanlara imam (öncü. 
önder) yapacağım dedi. "'^^ Bu yüzden İbrahim insanlara bir 
önderdir. İnsanlarm içinde mü'mini olduğu gibi kâfin de vardır. O 
halde Hz. İbrahim'in bütün insanlara önder olması, sadece selim bir 
bilimsel yöntemle mümkündür. O da kelimelerin, yani varlıklar ve 
onların tabi olduğu yasalardır. 

5-AKIL VE FİKİR {J^h Jİ»JI) 
Arapçada "akıl", a-ka-le ( J ^ ) fiil kökünden gelmekte ve bir 

şeye mani olmak, hapsetmek ve alıkoymak anlamını ifade 
etmektedir. "Fikir" ise fe-ke-re (J^) fiil kökünden gelmekte olup 
fek'ke i^^) kökünden türemektedir. Fek-ke fiili ise açmak, çözmek, 
açılmak, ortaya çıkmak anlamlarına gelmektedir. İki harfli fek-ke 
fiiline râ harfinin ekleımıesiyle de açma işleminin defalarca 
yapılması anlamı kazanılmıştır. Buna göre fe-ke-ra, eşyaya ait 
parçaların çözülmesi ve açılması anlamını taşımaktadır. Bu 
anlamda ise akıl ve fikir birbirine zıt hakikatleri temsil etmektedir. 
Çünkü fikir, açmak suretiyle eşyayı tahlil etmekte; akıl ise herhangi 
bir hüküm ortaya koymak için eşyaya ait unsurları tamamlamakta 
ve onları bıraraya getirmektedir. 

VAHİY, ALLAH'IN İLMİ VE KAZASI 
KUR'ÂNÎ BİLGİ NAZARİYESİ 

VAHİY: 
Vahiy özel bilgi çeşitlerinden biridir ve Arapçada vahiy kelimesi ve-
hâ ((j^j) fiil kökünden gelmektedir. Başkasına gizlilik içerisinde 
bilgi verme, ilkâ etme anlammı taşıyan bu fiil köküne göre vahiy bir 
işarettir ve başkasına bilgi elde edinceye kadar ilkâ edilen her şeydir 
Aslında vahiy bilinecek hususların, emirlerin yasakların birtakım 
yollarla aktanimasıdır. Bu yolları da Yüce Kitâb şu şekillerde 
sayar; 

Bakara ( 2 ) : 124. 
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a- Canlı Varlıklarda Organlar; Tabiat Olaylarında İse Görev 
Bilinci Yoluyla Vahiy: 

Bu durum, çeşitli bilgilerin ve emirlerin hücrelerin döUemuiş 
bünyesinde depolamnasıyla gerçekleşir, Ömeğin şu âyet bununla 
ilgihdir: " '-"j ı>j '^Ji^ ı-lU=̂ i ı > J t^^j'j 
j j i i j a j " , "Rabbin bal ansına dağlardan, ağaçlardan ve 
kurdukları çardaklardan evler edin diye vahyetti."'^'' Aşağıdaki 
âyet dc eşyanın bünyesine görev bilincinin depolamnasmdan söz 
etmektedir: j-l L T ^ J ' J oy^ji LS^ cJıy^ ^ , 

"Böylece onları iki günde yedi gök yaptı ve her göğe enirini 
(yapmakla mükellef olduğu görevini ve yasaları) vahyetti.. "'^^ 

b- Muşahhaslaştırma Yoluyla Vahiy: Ses ve Görüntü: 
Bu kısım da Füâdî Vahiy diye bilinir ve vahiy çeşitlerinin en açık 

ve işlek olanıdır. Aşağıdaki âyette Hz, İbrahim'e bu çeşit vahyin 
geldiğinden söz edilir: " ^ U ü u j I j l l i j j ' ^ j ^ W > - - ^ j 

ı j > « j û ' " , "Elçilerimiz İbrahim 'e müjdeyi getirdikleri 
zaman: 'selam' dediler O da 'selam' dedi. Çok geçmeden hemen 
(onlara) kızarmış bir buzağı getirdi. "'^^ 

c- Hatıra Gelme Yoluyla Vahiy: 
Bu çeşit vahiy bugüne kadar bütün insanlar için varıd olmuştur. 

Sözgelimi insan sıkıntılı bir durumdayken, düşünce dünyasını ilmî 
bir problem istila etmişken aklına kendisini o sıkıntıdan kurtaracak 
veya Newton'un elinden düşen elma örneğinde olduğu gibi probleme 
çözüm getirecek bir fikrin veya bir esintinin gelmesi bu çeşit vahyi 
açıklamaktadır. Söz konusu vahyin Hz, Musa'nın amıesme de 
geldiği Kitab'ta şöyle anlatılır: " ı^^ü. I "U»--^J jl ^f j 

(j^ , "Musa'nın annesine onu emzir. korktuğun 
zaman da onu denize at diye vahyettik... ""^^. Şu âyet de bu çeşit 
vahye örnektir: "ijj^yj lj>"î J ayjlj^i ^Ij" , "Hani 

" ' N a h i (16) : 68 . 
F u s s ü e t ( 4 1 ) : 12. 
Hud ( 1 1 ) : 69. 
Kasas (29) : 7. 
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havarilere hana ve rasiilüme ' iman edin diye vahyetmiştim. "'^^ Bu 
çeşit vahiy, bir işin yürütülmesi ve bılimnesiyle ügili bir sıkmtı ve 
darlık sürecinde ortaya çıkar, yoksa duaıp dururken kendiliğinden 
meydana gelmez. 

d- Rüya Yoluyla Vahiy: 
Burada rüya anlamına geldiği bilinen hulm {f^) ve menâm (^^) 

gibi iki önemli kavramın arasım iyice ayımıamız gerekmektedir. 
Çünkü bu iki kavram Kitab'ta değişik iki meflıuma sahip olarak 
kullanılmaktadır. Kavramların arasındaki ortak nokta ise her 
ikisinin de uyku esnasında gerçekleşiyor olmasıdır. Hulm insamn 
uyku esnasında gördüğü, birbirine geçkin ve ilgisiz bir gnıp görüntü 
ve sahneler bütünüdür. Ömeğm aşağıdaki âyette müşriklerin Hz. 
Peygamber'e (sav) şu sözü söylediklerinden bahsedilmesi bu 
dummu açıklamaktadır: " j ^ U i J j »Ijj i l J J pu.i d j U ^ I ı_^li J J ' ' , 

"Hayu- dediler (Muhammed'in söyledikleri) karma karışık 
rüyalardır. Hayır onu uydurmuş; hayır o bir şairdir. ''"^^^ Âyette 
geçen edgâs kelimesi (ı^Li^i) hir şeyin birbiri içme geçmesi, karma 
karışık olması demektir. Diğer taraftan menâm, lıulmden farklı bir 
olgudur ve kendi içerisinde iki olguyu ifade eder. İlki peygamberlere 
gelen vahiy çeşitlerinden birisidir. Diğeri de peygamber olmayanlar 
için gösterilen "sâdık rüyalar "dn ki insanlar arasında çok yaygın 
bir olarak gerçekleşir. 

Hz. İbrahim'e rüyasında (menâm) vahiy gelmişti: " " U - j i ı Ula 
L» J*sl djjl b J V İ L5 J i IJU, ^ l i . i la j j l ^Jı ^ticJl ^ Jİ b J i 
J ^ J J U ^ I iyi İli ç L i J t P - i ? ^ j - ı j j " , "(Çocuk) onun yanında koşma 

çağına gelince (İbrahim ona) şöyle dedi: Oğlum ben seni rüyamda 
keserken görüyorum, ne dersin? (Çocuk) babacığım, sana 
emredileni yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. 
Âyette "görüyorum" anlamında muzarî fomı kullanılarak erâ ( L Î J ) 
denmesi rüyanın tekrar tekrar görüldüğüne işaret etmektedir. Zira 

Maide (5) : 111. 
Enbiya (21) : 5. 
Saffat (37) : 102. 
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insan rüyasında bir defa gördü diye evladını kesemez. Nitekim 
burada vahiy, bir emrin verilmesi şeklinde gelmiştir. Hz. Yusuf a 
rüyasında gelen vahiy de ona bazı bilgilerin verilmesi şeklinde 
gerçekleşmiştir; " (_>^'j -̂ î j J ^ ^-^ji ^' 
( j j a a - L j J j ^ l j j^\f , "Hani Yusuf bahasına şöyle elemişti: 
babacığım ben rüyamda onbir yıldız, güneşi ve ayı gördiim. bana 
secde ediyorlardı. Hz. İbrahim'le ılgıH ful "görüyorum" 
anlamında muzari fonnda gelirken Hz. Yusuf la ilgili pasajda 
"gördüm" anlamında mazi fomuın gelmesi dikkat çekicidir. Zira 
Yusuf örneğinde vahiy, haber getirmektedir, bu yüzden defalarca 
görülmesine lüzum yoktur. 

Nefs Nedir? 
Şimdi de şu ây'et üzerinde yoğunlaşalun: " (Jl j ^ y oi^ o^^'i^ J_«^ i 

L J J J ^ " ^ ^ ^ , "Allah nefisleri ölümü geldiği anda. ölmeyenleri 
de (ölümü gelmeyenleri de) uykusunda vefat ettirir. Sonra ölümüne 
hükmettiğini tutar, ötekini heUi bir süreye kadar .salar. Bunda düşünen 
bir topluluk için çeşith âyetler vardır. "''^^ Öncelikle sık sık biıbırme 
kanştmlan vefat ile ölüm (mevt) kavramlanıu ayınualıyız. Asluida bu 
kanştımia 'nefis' ile 'ruh' kavramlarını kanştımia neticesinde ortaya 
çıkmaktadır. Nitetaın ruh, fizyolojik, organik hayatın sırrı değil, bilakis 
msan ohrıarun simdir ve ruh doğmdan Allah'dandır. Öte yandan Kitab. 
nefs kavramım aşağıdaki âyetüı siyakı doğmimsunda bilinen iki anlama 
gehnek üzere de kullanmaktadır: 

Nefsin Birinci Anlamı: Nefis, hakkında öliim (me\'l) olgusunun 
gerçekleştiği canlı fizyolojik varlıktır. "^>all ^üii ^ JS" ^ "Her 
nefis ölümü tadacaktır. Nefis hayat halinden ölüm haline, 
organların çözülmesi, değişmesi ve yok olması hallerine intikal 
etmektedir. Bu manada bütün canlı varlıklar müşterek özelliğe yanı 
nefst sahiptir. 

Y u . ^ u f ( 1 2 ) ; 4 . 
Zümer (39) : 4 2 . 

" ' A l ı İmran ( 3 ) : 185. 
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Nefsin İkinci Anlamı: Sadece insana özgü olan insanî nefis. Bu 
nefis; sevgi, nefret, ruhsal olarak acı duyma, ferahlama, sevinç ve 
azab gibi kimi hislerin içinde yer aldığı duygular bütünüdür. Allah 
Teâlâ şu âyetde bu duruma işaret etmektedir: " oj^.u^Vi ı^ji) -JÎII 

, "Allah öldükleri anda nefisleri vefat ettirir. " 
Böylelikle 'ruh' ile 'nefis' arasındaki bü>aik fark ortaya çıkmış 

olmaktadır. Ruh, çelişkiyi ortaya kaldınnanın, so^aıt anlamda bir 
araya getirerek bağlamanın, bilginin, teşrin ve hilafetin sebebidir ve 
bütün bunlar doğrudan Allah'tan gelmektedir. Vefat eden nefis ise, 
idrak edilen suretler, dujaılar, lezzetler ve duygulardır. Dikkat 
edilirse nefis, ruh değildir, ruhun bir ıne>n/esidır. Bunu şöyle 
açıklayabiliriz. Suretler ve hisler idrak edilen varlıklara dayamr, 
idrak de ruh vasıtasıyla tamamlanır. Bütün bunlar maddî 
olmadıkları için ölümle çözülmezler. Bunun için ikinci manadaki 
nefs için vefat; fizyolojik, organik nefis için de ölüm (mevt) 
kelimeleri kullanılmaktadır. Ayrılma sadece uyku ve ölüm hallerinde 
ortaj'a çıkmaktadır. Zaten bu yüzden Allah Teâlâ: "Allah nefisleri 
ölüm vakü geldiği an, (ölüm vakti gelmeyenleri de) uykusunda 
vefat ettirir" buyurmaktadır. 

Dikkat edilirse uykunun vefat gibi olduğu hakkındaki kannaşa 
hala devam etmektedir. Aslında vefat denilen şey, rüyadır (menâm) 
ve uyku (nevm) esnasında meydana gelir, dolayısıyla ^'efat uykunun 
kendisi değildir. Uyuyan kimse rüyasında doğmdan bir anlama veya 
gizli bir işarete sahip çeşitli resimlerden ve olaylardan oluşan bir 
bütün görür. Bunların taşıdığı anlamlar ve semboller de nefiste 
korku, sevinç, elem ve3'a lezzet uyandırır. Böyle bir dumm, '" J ^ J J J 

c s ^ ^ cŝ l LSJ=-^^" , "ötekini belli bir süreye kadar salar" 
âyetinde ifadesini bulan nefsin muvakkat vefatıdır. Bu tür hallerin 
insanın uyuduğu her seferde meydana gelmesi zamri değildir. Ancak 
meydana geldiği zaman da uykuda oluşur. Daimî vefata, âyette 
"ölümü geldiğinde" (U^>* u^) diye söz edilen konuya gelince de 
şunlar söylenebilir: Ölümün hızlı ya da yavaş gelmesi farklı bir 
konudur ama ölüm anında insan birtakım resimler bütünü görür ve 



gördüğü resimlere göre rahatlık veya azap hisseder, dırütıleceğı 
güne kadar da bu resimler sabit olarak kalır. Dolayısıyla cesedin 
bunların hiçbirisiyle alakası yoktur. İşte bu merhale "berzah 
hayatı" diye söylenen kesittir. Bu açıklamalar sayesinde aşağıdaki 
âyeti anlamaktayız: 

" V j ^ j <ıll sjjâl tlpjj OJJ^ 'ıVn-> i»JJl j (»jil^l >-^J»-ij ' V _>la 
j ı u j L J I j l £ (jl Loli j j â j L - a ^ j l ^ J j » ^ J i öP^^ C)^J^ ö j y ^ 

>~J.-^,A J A liU ^ l ü t i â j i a J I ı - J •> I ^1 J A jVS j l Lolj j j a a j c' j j L i J j j ^ j j â 

l ik j l -̂»ı-.> Aılı^n'ıj ^»jAi. j ^ Jj ia j J L j a l I jjJoLıJi j ^ j l £ j l Ul j jx<u!l 

liljj j»ijb ı̂çiuıâ j j i l l l " , "Ya can boğaza dayandığı zaman, (can 
çekişen kimseye) o zaman bakar durursunuz. Eğer 
cezalandırümayacaksamz haydi (o çıkmakta olan canı) gen 
döndürsenize. O (can) (Allah 'a) yaklaştırılanlardan ise ona 
rahatlık, güzellik ve nimet cenneti var. Eğer (kitabı sağından 
verilecek) sağcılardan ise selam olsun ona sağcılardan. Ama 
yalanlayan sapıklardan ise ona da kaynar sudan ziyafet var, 
cehenneme atılır o. İşte budur hakka'l-yakın. Öyleyse büyük 
Rabbini teşbih et. "'^'' 

Peygamberler ve şehitler ise onlar, berzah hayatmdm müstesna 
olan şahsiyetlerdir. Nitekim onların bedenî ve nefsî hayatları Allah 
Teâlâ katında devam etmektedir. Şehitlerin bedenlerinin yeryüzünde 
kaldığı doğrudur fakat unutulmamalıdır ki insanın maddî cesedi, 
maddî unsurların bütününden ibarettir. Bu nitelikler Allah Teâlâ'nm 
katında mevcuttur ve onun terkibi tekrar oluşacaktır. Allah Teâlâ 
konuyla ilgili olarak şehitler hakkında şöyle buyaımr: '" j j ^ i j f - ^ V j 
j j i j j j Aic (Jj Ülĵ l İli J , "Allah yolunda 
öldürülenler için mevta demeyin. Zira onlar Rablerinin katında 
nzıklanırlar. Âyette geçen "emvât" kelimesi fizyolojik ve 
organik hayatı ifade etmekte ve ardından da "onlar diridirler, 
Rablerinin katında nzıklanırlar" kaydı gelmektedir kı 
rızıklartmaları da maddî bir durumdur. Ancak burada âyetm onların 

Vakıa ( 5 6 ) : 8 3 - 96. 
Al-ı İmran (3) : 69 . 
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cennette değil de Rablerinin katmda rızıklandınldıklarmı söylediğine 
dikkat edilmelidir. Böylece biz şehitlerin sahip oldukları jaice 
mertebeyi anlamaktayız. Onlar feda edildikleri cinsten ama çok daha 
üstün derecelerle mükafatlandırılacaklardır. Nitekim Allah Teâlâ, 
nebiler ve şehitler için dirilme olmayacağını şu âyette vurgular: 

t,r^J f-l- '̂j üi^^ ^<^-} t̂ JJ JJ^ i-K'j'̂ ' Cİĵ .lj 

V lİaJLı" , "Yeryüzü Rabbinin nuruyla parlar, kitap 
konur ve peygamberlerle şehitler getirilirler. Aralarında hakla 
hüküm verilir, onlara zulmedilmez."''"^ Âyette peygamberler ve 
şehitler hakkında "getirilirler" dendiğine dikkat edilmelidir. 
Bu ifade onların Allah katında zaten diri ve var olduklarını 
desteklemektedir. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus da şudur: Kuran 
bedensel nimet veya azabın ancak bedensel dirilişten ve maddî 
anlamda hesap gönildükten sonra sözkonusu olacağını 
vurgulamaktadır. Şu halde maddî ceımet ve cehennem ancak 
dirilmeden sonra olacaktır. 

Bütün bu hususlar bizi "kahir azabı" gibi son serece önemli bir 
konuya getirmiş olmaktadır. Kabir azabı, ister defiıedilsm, ister 
yakılsın, isterse de vahşi hayvanlar tarafından yaıtulmuş olsun ölen 
kimsenin ölümü sürecinde gördüğü manzaralar şeklinde .sembolik 
olarak anlaşıldığı taktirde makbul olur ve Kitab'ta yer alan 
anlayışlarla da çelişmez. Bazı kitaplarda ölünün kabre 
defiıedilmesinin ardından münker ve nekîr'm ölen kişiye Rabbî ve 
dini hakkında sorular soracaklarına dair anlatılanlar sahih nass& 
dayanmamaktadır. Buna ilişkin olarak defiıın ardından verilen ölüye 
telkîn seremonisi de sahih naslarâa. geçmemektedir. Dikkatlerden 
kaçırılan bir başka husus da ölmüş falanca kişinin ruhuna, 
peygamberin ruhuna dua edilmesi ve fatiha okunmasıdır. Oysa daha 
dikkatli bir deyişle falan ölünün nefsine, peygamberin nefsine dua 
edilmesi gerekir. Çünkü Hz. Peygamber'in (sav) "»jjj l s ^ ' j " 

Zümer ( 3 9 ) : 69 . 
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, "Nefsim elinde olana andolsun"''^^ dediği kaynaklarda 
geçmektedir. Buna mukabil Peygamberimizin "ruhum elinde olana 
andolsun" gibi bir ifade kullanmamış olmasının ruhun hayatın sırrı 
olduğu şeklindeki yaygın kanaatin yeniden gözden geçirilmesini 
gerekli kıldığını düşünmekteyiz. 

Vefatı anında rahatlama ve naînı ceımeti gören nefsin bu 
deneyimi ise kıyamete kadar devam edecek resimdir. Şimdi şu âyete 
bakalım; " ^ ''^h U ^ ı L 

i J ^ ^ j (S^^" , "Ey mutmain nefis, hem razı olarak hem razı 
edilmiş olarak dön Rabbine. Haydi gir kullarımın içine, gir 
cennetime. "'^^ Öncelikle altını çizmeliyiz ki Kitab'ta ölüme ve 
vefata konu olan kavram "ruh" değil "nefis"lh-. "Cedel" bahsinde 
cennet ve ceheımemin henüz vai" olmadığını, kıyamet kopduktan 
sonra yerle bir olan enkaz üzerine kumlacağını söylemiştik. Bu 
âyette ise Allah Teâlâ'nın "gir cennetime" sözü tespitimize aykırı 
görümnekle beraber burada sözü edilen cennetin müttakilerin 
gidecekleri cennet olduğunu, başka bir de>'işle sevap ve karşılık 
cenneti olmadığını ifade etmeliyiz. Çünkü bu âyette sözü edilen 
cennet aşağıdaki âyette zikredilen cennetü'l-me'vâdir: " '^Jy » U 
ı_jjLJl U.İİC (^^jiall i j A ^ Aic L î j i l " , "Andolsun ki onu başka bir 
inişte daha görmüştü, sidretü'l-müntehânın yanında, ki orada 
cennetü'l-me 'vâ vardır. 

Aslında buradan hareketle mi'rac hadisesini de tartışmak 
mümkündür. Çünkü Nebî (sav) miraçta ceımet ve ceheımemi 
görmüştü. Oysa biz cennet ve cehemıemin şu anda var olmadığını 
ileri sürmekteyiz. Bunun en sağlıklı izahı Nebî'nin (sav) bunları 
rüyada gördüğü tarzında yapılabilir. Söz konusu görme durallarla 
alakalı yani füâdî olduğu .takdirde de gördüğü cennetin sevap 
cenneti değil, cennetü'l-me'vâ olduğu söyiemnelidır. Nitekim Kitab. 
görmenin hissi ve füâdî olduğunu şu âyetlerde bildirmektedir; 

' " İ b n - i Mâce , Keffâre 1. 
Fecr (89) : 27 -30 . 

" ' N e c m (53) : 13-15. 
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( j l j U j l j j i l l ı_ıJS" , "Fuadgördüğünüyalanlamadı."'°°: " j ^ ü ^ 

c J - ^ W , "Gözü şaşmadı, sının da aşmadı. "^"^ 
5- Metafıziksel Vahiy ( - i j ^ l LT^J^'): 

Vahiy çeşitleri içinde en hassas olanı budur. Çünkü Cebrail 
duyularla idrak edilmeksizin Hz. Peygamber'le (sav) bütünleşmekte 
ve vahyedilen âyetleri doğrudan beyne, kalbe tescil etmektedir. Hz. 
Peygamber'e gelen bu çeşit vahiydir ve bu yoizden kendisine vahiy 
geldiğinde şuur halinden uzaklaşıy'or ve buram buram terliyordu. 
Ancak vahiy onu bıraktıktan sonra dunıluyor, şuur halme dönüyor 
ve kendisine vahyedilen âyetleri okuyordu. Bazen de uzun 
sûrelerden birinin tamamı bir defada iniyordu. Kesinlikle bilinen bir 
gerçektir ki insanm iki şeyi aynı anda birbirinden ayrılmaz şekilde 
düşünmesi mümkün değildir. Bilgi elde etmenin iki yolu vardır: 
bilgiler ya duyular yoluyla beyne ulaştırırdır ya da duyuların 
ötesinde onları aşarak doğrudan beyne ulaştırılır. İkinci seçenek 
ancak insanın şuur halinden uzaklaşması halinde mümkündür. 
Günümüzde duyuları devreden çıkamıak suretiyle insana doğrudan 
bir şekilde bilgi transfer edilmesi üzerine deneylerin yapılması 
oldukça ilginçtir. Duyular görevim icra ederken beyne doğmdan 
bilgi transferi yapmak imkansızdır, çünkü zaten bizzat duyaıların 
kendisi bilgi kaynağıdır, Bu itibarla mücerret vahiy esnasında Hz. 
Peygamber'in (sav) bilinç halinden uzaklaşmasında hiçbir garabet 
söz konusu değildir. Zaten biliyomz ki onun bu hali Cebrail'in Hz. 
Peygamber'e vahiy getimıesine bağlıdır, yoksa beyinsel 
faaliyetlerinden kaynaklanan bir dumm değildir. 

Hz. Peygamber'e (sav) ük vahiy, vahy-i füâdî şeklinde gelmişti. 
Şayet ilk vahiy, mücerret vahiy şeklinde gelmiş olsaydı Hz. 
Peygamber kendisinin vehim hastalığına yakalandığını zaımederdi. 
Bu yüzden Cebrail ona ilk olarak hem suret hem de ses olarak geldi. 
Çünkü duyular bilginin esası hüviyetine sahiptir. Bazı zamanlarda 
da ona vahiy, bir insan suretinde gelirdi ve bu durumda hiç kimse 

' ' " N e c m ( 5 3 ) ; l l . 
N e c m (.53) : 17. 
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bilincini kaybetmez, hem peygamber hem de orada bulunan diğer 
insanlar onu görürlerdi. 

6- Sesli Vahiy: {J^j^'' c^^O 
İlham gibi çeşitli şekillere ilaveten sadece Hz. Musa'ya gelen 

vahiy şeklidir. Bu sesli vahiy Hz. Musa'ya sözlü ve sesli olarak 
gelmiş ve ona "on emri", başka bir deyişle "furkân"\ getımüştır. 

ALLAH'IN İLMİ ^ ) 
Allah Teâlâ, ilmin tümüne salıip olma vasfına sahiptir ve Onun 
ilmi, ilim çeşitlerinin en hassas olanıdır. " İ J ^ ^ r ^ ' j " , "O 
her şeyi bir bir sayar"^°^y " J - ^ J ^ j " , "O'nun katmda 
her şey bir ölçü iledir. Daha önce mücerred ilmin duyulardan 
soyutlanmış bilgi olduğunu sö}'lemıştık. Çünkü duyular, du}aılarla 
ügili olan fuâdî idrak için zorunludur. Öte yandan yine duyular, 
nesnel ve maddî âlemden bilgi kazarana dummunda olan ılım nakıs 
olan varlıklar içm de zorunludur. Mücerred idrak ise duyulardan 
ayrı bir bilgidir ki, işte Allalı'ın sahip olduğu bilgi budur ve O 
mükemmel bilginin sahibidir. Allah görür, ancak göz olmadan 
görür, işitir ancak fizyolojik bir kulak olmadan işitir. İşte bunun içm 
Kitab'ta "Allah işitd" gibi bir ifade fomıunu okumaktayız; " ^ ^ 

^ 1 Jjs ^ "Allah, kocası hakkında seninle 
mücadele eden kadının sözünü işitti"^'''* Arapçada işitti anlamına 
gelen semia fiilini Kitab'ta görüyoruz ama yine aym anlama 
gelen istemea {(-^\) formunu görmüyoruz. Bunun sebebi istemea 
fiilinm Allah dışındaki akıllı varlıklar ıçın kullanılıyor olmasıdır. 
Örneğin aşağıdaki âyet bunu göstermektedir; " >J j - ^ l 'Ul (Js 
LP-Î' C>" , "De ki bana cinlerden bir gurubun Kur 'ân 'ı dinlediği 
vahyolundu."^"^ , " Û J P - > ^ "̂ l •^y^ 0 ^ J i " , "(Firavun) 
etrafındakilere işitmiyor .musunuz dedi."""" Allah bilginin 

Cin (72) : 27 . 
" " R a ' d ( 1 3 ) : 8. 
' '"Mücade le (58) : 1. 

Cin ( 7 2 ) : 1 . 
206 Şuara ( 2 6 ) : 25. 
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tamamma şüphesiz sahiplcen O'nun ortağmm olması mümkün 
müdür? 

Böyle bir şeyin olması imkansızdır, çünkü ışık hızıyla hareket eden 
bir cismin ışık olması icap eder ilkesi bunun imkansızlığmı gösterir. 
Gerçekten de ışık kadar hızh hareket eden sadece ışıktır. Eğer bir cisüu 
ışık hızmdan daha yavaş hareket ediyorsa, bu cisün ışığa aykın olan 
başka bir cisündir. Aynı şekilde hızlı hareket etmenin de kemal düzeyi 
sadece tek bir cisimde bulunur ve bu özelUkte de ortak ihtimaü mevzu 
balıis olmayacağı gibi, ona eş bir başka varlığm oknası da mümkün 
değildir. Gerçi "en yüce misali vermek Allah'a aittir"''^^ {J^^^ LM' 
) ama bir ikinci nokta da şudur: Bilginin kemal düzeyi ancak sadece bir 
varlıkta bulunur. O'nun ortağı olmadığı gibi zaman açısmdan dengınin 
olması da mümkün değildir: " «-çr̂  ^ L J ^ ^ J j*i-l^ij >-Vij JjVI y 

, "O, evveldir, âhirdir, zahirdir, bâtındır, O her şeyi bibr. "^"^ 
BildiğÜTtiz kadanyla nasıl ki ışık hızı, hızuı doruk noktasıdır, ve bütün 
öteki cisimlerin İnzlarmın nispet edildiği luz kriteridir, ayııen bunun gibi 
bütün yaratiÜTUşlarm bilgisi de Allalı'm salüp olduğu bilgiye nispet 
edilmektedir, " t - ^ ^ VI - u L cy t-^ş^ dj^. , "Onlar ancak onun 
ilminden dilediği kadarını ihata ederler. "^°'' Bunun için Allah bilen 
(âlim), insan öğrenendir (müteallim). İnsanın bilgisi arttıkça bilgice 
Allalı'a yaklaşmakta; bunun gibi cehaleh arttıkça da Allah'tan 
uzaklaşmaktadır. İlmin hareketi yTikseliş yönünde olduğu içm msanuı 
Allalı'a olan bu yakınlaşması devam edecek ve kendisinin artık günün 
birinde bir ilâlı olduğunu sanacağı güne kadar da süriip gidecektir. Artık 
bu noktada da kıyamet kopacaktır. " o^j '^.Jj W^>-J ı>=j'i'l ^ ^ i î l tJ»-
UV" i ^ ki^ ü j j^^ V^l" , "Yeryüzünün süslenip 
bezendiği ve halh da ona kadir olduklarını sandıkları anda, emrimiz o 
yere gece veya gündüz gelir. "''^ 

- '"Nail i (16) : 60. 
™ Hadid (57) : 3 . 

Bakara ( 2 ) : 255 . 
Yunus (10) : 24 . 
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ALLAH'IN İLMİ YAKINÎ MİDİR İHTİMÂLİ MİDİR? 
Araştınnacımız bu somya Allah Teâlâ'nın bilgisi her ikisini de 
kapsar şeklinde cevap verir ve Allah'ın eşyanın, meydana gelen ve 
var olan olajiann bilgisine bilfiil ve bütünüyle sahip olduğunu ifade 
eder: " U J J ^ ^ ^ '•iş^ ^ (^ ' i ' , "Rahhim her hır şeyi 
bilgisiyle kuşatmıştır. Daha düşünmüyor musunuz?"^'" ; o' ^ 
o^ajilj CjljAiJlj^ji U ^ Jıl" ^ "Allah'ın göklerde ve yerde olanı 
bildiğini sen bilmedin mi'^"''^ Eşyanın hareket ve görevleri 
konusunda ise şu âyetleri ıncelej-elim: o ^ j V i ^ U |»L^ 

, "Yeryüzüne gireni ve ondan çıkanı bilir. ; ^ 
I j - o L u VI '^jj" , "Hiçbir yaprak O nun bilgisi olmadan düşmez. "^''' 

Şimdi de Allah'ın insanın bilinçli davranışlarıyla seçme 
özgürlüğünü kullanarak yaptıklarını bilmesi konusuna değinelim. 
AUalı'a ait bu bilgi çeşidi üzerinde pek çok gürültüler koparılmış, 
uzun ve geniş tartışmalar vuku bulmuştur. Aslında bütün bu 
gürültülere, konuya dahil olmayan hususların dahil edilmesi ve 
Kitab'ta zikredilmesi murad edilmemiş birtakım meselelerin 
gündeme getirilmesi sebep olmuştur. 0\'sa Allah Teâlâ insamn 
seçme özgürlüğünü kullanarak yaptıkları hakkında şöyle 
buyurmaktadır: " û j ^ û>=^ ^ ^.f , "Gizlediğiniz ve 
açıkladığınız şeyleri O bilir""'^ ; "öJ^ ^ ^.j ^IV^' Cf- y^.f , 
"Kötülükleri bağışlar ve yaptıklarınızı hilir"''^ ; " W >-=^ j 
j j L u L i " , "Allahyaptıklarınızı görmektedir"-'^; " « . ^ j> i j k ü U,_, 

^ , "İnfak ettiğiniz her şeyi Allah bilir. """ Görüldüğü gibi 
bu âyetler insanın bilinçli davranışlarından söz etmekte ve âyetlerde 
geçen fiillerin de hep müzari sigalardan seçilmesi bilginin 

En'am (6) : 80. 
' " H a c ( 2 2 ) : 70 . 
-'^ Sebe (34) : 2 ; Hadîd (57) : 4 . 
- ' • 'En'am (6) : 59 . 

Nemi (27) : 125. 
-'^ Şura ( 4 2 ) : 25 . 

Hucurat (49) : 18. 
Al-i İmran (3) : 9 2 . 
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sürekliliğine delâlet etmektedir, Allah'ın bilgisi ilan edilen ve 
gizlenen her şeyde vuku bulur. Zira gizlemek ve açığa vumıak 
insanın gizli niyetlerinin değişmesiyle değişen hususlar olduğu için 
fiil formunun şimdiki veya geniş zamandan seçilmesi, devamlı 
surette bilginin yemlendiğine delâlet etmektedir. 

Aslında mesele, "Allah ezelden beri Ebu Lelıeb'in kâfir, Ebu 
Bekr 'in de mü 'min olacağını, Ebu Leheb 'in küfrü. Ebu Bekr 'ın de 
imanı tercih edeceğini bilmektedir" gibi sözlerle karışmaya 
başlamaktadır. Dikkat edilecek olursa bu tür sloganik laflar bilinçli 
insana seçme hakkı tanımamakta hatta insanı bir nevi cebre konu 
yapmaktadır. İşte burada bilgi ile cebr arasında bir kanştımia 
başlamaktadır. Aslında benim bir insanın bir fiilini bilmemle o fiili 
yapmaya onu zorlamam arasında dünyalar kadar fark vardır. 
Gerçek bu şekildeyken Cebriyye, Allah'm kâinat üzerinde yarattığı 
değişmez ve tebdil olmaz kesin tabiat kanunlarım ele almakta ve 
aynı yaklaşımı insan üzerine tatbik etmekle sevabı ve cezayı bir 
çeşit eğlence ve komedi haline getimıektedir. 

Ayrıca şu noktanın da altını çizmek gerekir ki insanı ve onun 
seçme özgürlüğünü bir tarafa bırakarak bu konuda herhangi bir 
konum belirlemek mümkün değildir. Çünkü, değişmez tabiat 
yasaları çerçevesinde insana yeryüzünde halifelik etme yanı tasarnıf 
özgürlüğü, ayrıca seçmeye kadir olma özelliği verilmiştir. Bu 
hususu kavrama noktasında Mutezilî düşünce öncü bir fikre sahip 
olmuştur. Nitekim Mutezile alimleri insanın, amellerinin yaratıcısı, 
bunun için de kadir ve sommlu olduğunu söylemişlerdir.^''^ " (İ^i S 
jaSjlâ frUi | > j t> j j i a «.Li ıjA ı > " , "De ki Hak Rahbinizdendir. O 
halde dileyen iman etsin, dileyen küfretsin"^''' Çünkü insanın 
özgürlüğü, onun mükellef tutulması, sommlu kılınınası 
karşı İlgındadır. İşte tam bu noktada zail olacak hâdıs insanla, kadîm 
ve sermedi olan (öncesi ve sonrası olmayan) Allah'a itaat arasındaki 
bağ ve ilişki gün yüzüne çıkmaktadır. 

e l -Mu'tez i le ve'l-Fikru'l-Hur, 84 . (HU) 
' ' ° K e h f ( 1 8 ) : 2 9 . 
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Araştınnacmuza göre insan milyonlarca ihtimal dalıilindekı 
seçenekla- aıasmdan seçme yaparken Allalı, bilginin kemâline salnp 
olduğu için insan ister gizli ister açık olarak hangi fiih nasıl işlerse 
işlesin o davramş mutlaka Allalı'm küllî bilgisine dalıil olacaktır, zaten 
ona zıt olması imkansızdır. Bunun ıçm üısarun hür ve seçmecı tavn 
sevap ya da cezayı zorunlu kılmaktadır. Şmıdi de buna aykın gibi 
görünen şu âyete bir bakalmı: "-̂ l u' "ı" ÜJ!^ W , "Allah 
dilemedikçe siz bir şeyi dileyemezsiniz . "^'' Allah'm ilminde ve 
dilemesinde hem doğruluk (istikâmet) ve hem de sapma (inhuaf) buükte 
bulumnaktadır. İnsanın doğruluğu veya sapmaja dileme hakkı vardır, bu 
doğrultuda Allah, kemal düzeyinde âlim (kâmilU'l-ma'rife) iken; insan 
eksik bilgiye sahiptir (nâkisu 'l-ma'rife) ve bunun için de "öğrenen "dii" 
(mütealUm). O halde Allah, özgürdür (hur) ve özgürlüğün de tamamına 
sahiptir. İnsan ise özgürlüğüne kavuşturuhııuştur (müteharrir). 

Şu halde insan herhangi bir davranışı seçtiği an o ış Allah'ın 
küllî ilim dairesinden, yani "bilginin kemâli" düzleminden insanın 
sorumluluğuna ait olmak üzere kaydedilen "tasnif edilmiş bilgi" 
düzlemine intikal eder. Ömeğin şu âyeti bu yolla anlamaktayız: " u' 
ojj^ U U L i j " , "Elçilerimiz kurduğunuz tuzakları hiç 
şüphesiz yazıyorlar. "'^' 
ALLAH'IN KAZASI (iıl f - ^ ) : 
"Ka-dâ" ( L İ T ^ ) fiili Kitab'ta aşağıdaki anlamlara gelmek üzere 
kullanılmaktadır: 

1 - Haber vermek anlamında: " J l ^ - -^ Ji LJJ>JI ^ U j 

_yi\ , "Biz Musa'ya durumu haber verdiğimiz zaman sen 
batı tarafında değildin"^"; " J J J:?ilj^l ^ J l Lu-=3j 

I J J J S i J C j k i l j ı > 3 j V I " , "İsrailoğullanna Kitab 'ta. doğrusu 
siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracak ve kihirlendikçe 
kibirleneceksiniz diye haber vermiştik. ""''* 

İnsan (76) : 3 0 . 
' " Y u n u s ( 1 0 ) : 2 1 . 

Kasas ( 2 8 ) : 44 , 
İ s r a ( 1 7 ) : 4 , 
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2- Nehyetmenin zıddı olarak emretmek anlamında: " "̂ ı 4fj ı ^ - ^ j 
ULuıa.1 j j J l j l L i j »U VI , "Rabbin, sadece kendisine tapmanızı 
ve anne-babaya iyilik yapmanızı emretü. 

3- Bir şeyi sona erdirmek, son vermek anlamında: " ^s^j^ »jSji 
is^', "Musa ona vurdu ve hayatına son verdi. 

4- Kesin olarak gerçekleşecek ilâhî irade anlamında. Bu 
manasında lafız, sabit ve kat'î bir fonnda gelir: " '>«l '-̂ ^ 
ı j j ^ ıj^ Jj*:)" , "Bir işin olmasını irade etdğinde ona ol der. 
hemen olur. 

Bu açıklamalardan hareketle Allah'ın kazası ve kesinlikle 
gerçekleşecek son derece kararlı irade enuiyle yani "kavi" ile yasak 
kılmanın, nehyetmenin zıddı olan Allah'ın emirleri arasındaki farkı 
dakik olarak arardetmemiz gerekmektedir. Çünkü nehyin zıddı olan 
emirler, "kavi" değil, öğüt ve vasiyettir. Oysa "(3=^1 -»-Ija" , 
"(Allah'ın) kavU haktır"^^^ , "<i^ ı>JI ^ 1 LS^J" , "Allah, hakkı 
kelimeleriyle hak kılar. "̂ ^̂  gibi âyetlerde kastedilen tamamen 
başkadır. Allah'ın kelimelerinin varlıkla nesnel tabiat kanunları 
olduğu unutulmamalıdır. 

ÜMMÜL-KİTAB, SÜNNET VE FIKIH 
Araştırmacımız eserinde teşrî problemini de ele almakta ve köklü ve 
esaslı bir incelemeyle konuyu mütalâ etmektedir. Ona göre teşrinin 
esasları hadlerde (hudûd=-^j-^') gizlidir. Hatırlanacak olursa 
müellif risâleâ, Ümmül-Kitab'la yani Muhkem Kitab'Vd 
tanımlamıştı. Bu teze göre risâlet gelişmeye, tedriciliğe, nâsih ve 
mensûha uygun alanı temsil etmektedir. Nitekim bu grup âyetlerde 
"ca'l" (cl»-?-) olmaksızın inzal ve tenzil kavramları konunun 
ayrılmaz bir yönünü oluşturmaktadır. " j»' »-^j ^ 

' " î s r a ( 1 7 ) : 2 3 . 
Ka.sa,s (28) : 1.5. 
Gafir (40) : 68. 

' ^ E n ' â m ( 6 ) ; 7 3 . 
Yunus ( 1 0 ) : 82 . 
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ı_jüSJl" ^ "Allah dilediğini siler, dilediğim sabit bırakır, Ümmü 7-
Kitab O 'nun katındadır. "^''" 

Hz. Peygamber'in (sav) risâletini teşkil eden Mulıkem Kitab ( 
^><^\ ı - j ^ ' ) ; hadleri, ibadetleri ve ahlak konularını ihtiva 
etmektedir. Bu konulara genel ve özel birtakım umûmî öğretilerle 
çeşitli tarihsel (merhalî) hükümler de dahildir. Dikkat edilecek 
olursa bu konuların tamamı bizzat insanın davranışlarıyla ilgilidir. 
Bu kapsam içinde insan Allah'la bağını ve ilgisini "ibadetler"\e 
kurarken; diğer insanlarla bağını ve ilgisini de "alılak"Vi 
kunnaktadır. 

Bu noktada Hz. Muhammed'in (sav) risâletiyle Hz. Musa'nın ve 
Hz. İsa'nın (a.s) risâletleri arasındaki farkı açıkça görebilmekteyiz. 
Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya gelen risâletler, yani onlara gelen 
teşrîler, İsrailoğulları için gönderilmiş zaman ve mekan açısından 
yerel ve tarihsel karakter taşıyan aynî düzenlemelerdi. Nitekim Hz. 
İsa, Musa şeriatmdaki ağır ve uygıuı olmayan bazı hükümleri 
düzeltmek için yine İsrailoğullarıııa gönderilmişti. Yani Musa 
şeriatı, aynî özelliğe sahip bir şeriattı. Çünkü o dönemde insan 
henüz teşrîde, tecrîd (soyutluk) nıefhuınunu kabullenebilecek 
olgunlukta değildi. Zamanların akıp geçmesiyle artık bu teşrî hayata 
uygun gelmemeye başladı ve tamamen hayat dışı kaldı. Aynı şekilde 
kâinatın ve insanın yorumlanması açısından da Tevrat ve İncil 
yürürlük dışında kalmıştı. Bu durumda her iki dinden geriye sadece 
vasiyetler, ahlâkî değerler kalmış ve sadece mabedlerde hayatını 
sürdüren kilise dinleri haline gelmiştir. 

Öbür taraftan Hz. Muhaıraıied'in (sav) risalen söz konusu 
olduğunda ise durumun önceki şeriatlardan tamamen farklı 
olduğunu görüyoruz. Çünkü Hz. Muhammed (sav), nebilerin ve 
rasüHerin sonuncusudur. Nübüvveti bütün zamanlar ve mekanlar 
için geçerh olacak tarzda müteşâbih olarak gelmiştir ve bu da 
Kur'an'dır. Aynı şekilde risâleti de bütün zamanlar ve mekanlar 
için geçerli olacak meziyete sahip bir seçkinlikte gelmiştir. " 

Ra'd (13) : 39. 
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ö ı a l U U V I lilULıjl" ^ "Biz seni ancak alenilere rahmet olarak 
gönderdik. 

Sözünü ettiğmıız meziyetin farkında olmamak, ondan gafil 
kalmak ve buna dikkat etmemek, İslâm teşrinin bir kısmının belli bir 
zaman ve belli bir coğrafyaya sıkışmış bir teşrî görünümü vermesine 
neden olmuştur. Aslında bizim bu meziyeti gömiemize engel olan 
şey, İslâm Şeriatının ve Nebevi Sümietin esaslarını hakiki anlamda 
anlamamış olmamızdır. Çünkü fakihlerin bize sundukları sümıet 
anlayışı hatalı bir anlayıştır. Oysa zikrettiğimiz meziyetin 
anlaşılması bize hem İslâm teşrî hem de sünnet-i nebeviyye için 
çağdaş ve yenilikçi bir anlayış geliştimıe, buna ilaveten İslâm 
teşrine ait birtakım esaslar koyma imkanını vermektedir. 

Nitekim Risâlet aşağıdaki konu maddelerinden oluşmaktadır: 
l - H a d l e r ( ^ j ^ l ) 

2-İbadetler ( ^ b U J I ) 

3-Ahlak, "Vasiyetler" ( " b l ^ j l l " 6 ^ V i ) 

4-Özel veya Genel Karakterli Öğretiler ( ^ ' ^ ^ ^^IJ c j U J İ I J İ I 

^ U J I j l ^ U J I ) 

5-Tarihsel Karakterli Öğretiler (J^y^^ ^^^=^1 '^li cjUjki]l) 
Acaba sözünü ettiğimiz bu konuları, yani risâleti bütün 

zamanlar ve mekanlar için geçerli kılacak umûmî ve husûsî bir 
bakış doğrultusmrda anlamak nasıl mümkün olacaktır'? 

ÖNCELİKLE Hz. Muhanmied'e (sav) verilen risâletin seçkin 
hale geldiği ve fakihlerin de iltifat etmedikleri meziyeti iyice 
tanımamız gerekmektedir. Bu meziyeti tanıyabilmek için İslâm 
dininin iki seçkin vasfını genel anlamda anlamalıyız. Bu iki seçkin 
vasıf birbirine çelişik, zıt vasıflardır ve aralarındaki cedelî 
(diyalektik) hareket ise insan hayatına ilişkin dahilî çelişkilerin bilgi 
alanında, sosyoloji ve iktisat ilimleri dalında mej'dana çıkardığı ikili 
bir harekettir. Söz konusu ikili hareketten de gerek sayı gerek çeşit 
olarak teşrî konusunda devamlı surette yeni alanlar doğmaktadııv 

' ' ' E n b i y a ( 2 1 ) : 1 0 7 . 
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işte bu iki çelişik özellik istikâmet ve iıanifliklİT. Kavraıular 
arasında var olan teşrî cedeli, buna bağlı olarak gelişimi gizlenmiş 
durumdadır ve bu özellikler olmaksızın İslâm dininin çağdaş bir 
tarzda anlaşılması ve onun bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli 
olduğu söylemine ikna olmak linkansızdır. 

İstikâmet kavramı Kitab'ta pek çok yerde geçmektedir. Ömeğin 
"^^jîi^l 1,1 ^ ^ ^ 1 UA4İ" ^ "Bizi müstakim olan yoluna hidâyet ey/e"^*" 
Haniflik kavramı da yine Kitab'ta geçmektedir: " ^ıj=>• UJ-^ '•^^J f ^ l i 

V o'^\ J£^\ û ^ j ^ \ oîAİl ; iUJ M ^ (JJAıI V L i J c t>.Ull J ı l i > â 

öj^' , "Sen yüzünü dine, insanları yarattığı Allah in fıtratına bir 
hanif olarak çevir. Allah in yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. 
İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların pek çoğu bilmiyor".''" 

Araştırmacımız devamla hanif kavramım incelemeye geçmekte 
ve onun ha-ne-fe (^-^) fiil kökünden türediğıni, bu kökün de 
Arapçada meyletmek ve inhiraf etmek, dönmek anlamlarına 
geldiğini ifade etmektedir. Müstakim ve istikâmet kelimelerine 
gelince bunlarm da asıl itibariyle "kavm" (fj^ kökünden geldiğini 
bilmekteyiz. Kavramın Arapçada dayandığı iki sahih temel anlamı 
bulunmaktadır ve ilki kişilerden oluşmuş bir topluluk, yani 
erkeklerden oluşan grup anlamıdır. İkinci temel anlamı ise kalkmak, 
doğrultmak veya azmetmektir. Bu anlamda müstakim, dosdoğm 
dikilen demektir. Şu halde hem müstakim hem istikâmet kavramları, 
sapma, meyletme, bükülme anlamına gelen inliirafın yanı hanifin 
zıddıdır. Buna göre güçlü ve hüküm sahibi din demek olan ed-
dînü'l-kayyim deyişi de azmetme kökünden türemektedir. Aynı 
şekilde kıymet biçmek anlamındaki takyîm ( f ^ O kelimesi de bir 
şeyi bir şeyin yerine dikmek, koymak demektir. Ömeğin hâkim olma 
ve azmetme anlamları şu âyette de geçmektedir: 0>«ı J-?-J> 
çUill" ^ "Erkekler kadınlar üzerine kâimdirler"'''"^ : " VI <Jl V i)l 

" ' F a t i h a (1) : 6, 
' " R u m (30) : 30 . 

Nisa (4) : 34 . 
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J.JJÎİI , "Allah, kendinden başka hiçbir ilah olmayandır. O 
diridir, kayyûmdur"^^^ 

Şu âyeti de diklcatle düşünelim: ( -^^ ja 
JJJSjjlA j l £ U j I L i a . ^ 1 j j l 4İa U J S U J J " , ^ ı ; Rabbim beni 
sırat-ı müstakime hidayet eyledi, dosdoğru dine, hanif olan 
İbrahim dinine. O kuşkusuz müşriklerden değildi. "'"^ 

Araştımiacrmız Dr. Şelmır, dinin güç, kuvvet ve azmetme 
özelliklerine sahip ohnasınııı istikâmet ve haniflik sıfatlanın beraberce 
gerekli kıldığım mülaliaza eder. Nitekim bu iki vasıf bir âyet içmde, 
beraberce geçmektedir. Zaten İslâm dınüıin de gücü, hem istikâmet hem 
de haniflik özelliğine aym anda sahip ohııasmda yatalaktadır. Bu ıkı zıt 
kavranun, istikâmet ve haniflik vasıflanmn cedelinden ise teşrî ve insan 
davranışİan alanlanna ait milyonlarca ihtimal her zaman ve her 
mekanda, kıyamet kopuncaya kadar ortaya çıkacaktır. 

Şimdi de şu âyeti düşünelim: " ^ ^ I j ^ l ^ l 

U U j l i ı l a . , "Şüphesiz ben yüzümü bir hanîf 
olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden 
değilim. Âyetteki bir hanif olarak (^?^) ifadesi, kendinden 
hemen önceki fiilin durumunu anlatan hal konumundadır. Bu ful ise 
doğal kanun demek olan fıtrat kelimesinin de kendinden türediği fa-
ta-ra (j^) fiilidir. O halde bunun anlamı şudur: Bu ıkılı diyalektik 
kâinattaki varlığın tabiatı, hanif ve değişken bir tabiattır. Hareket 
açısından en küçük elektronlardan en büjaik gezegenlere varıncaya 
kadar bütün yörüngeler bükümlü ve eğimli bir harekete sahiptir, 
başka bir deyişle bunlarda doğrusal hareket anlamında i.stikâniel 
yoktur. İşte bunun için Allah Teâlâ, varlıkla uyum içerisinde hareket 
eden dine, haniflik vasfını vermiştir. Aslında bu sıfat, tabiî ve fıtrî 
bir sıfattır. İnsan bu sıfatı fıtratında taşıdığı zaman maddî kâinattaki 
varlığıyla uyum içerisinde yaşantısını sürdürür. Nitekim insan 
teşrîde, tabiatta ve âdetlerde meyi ve inhiraf, yani değişkenlikler 

' " B a k a r a (2) : 255 . 
E n ' â m ( 6 ) : 161. 

' ' ' E n ' â m ( 6 ) : 7 9 . 
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vasfını taşımaktadır. Durum böyle olunca insan hayatı için çeşitli 
sabitelerin, değişmezlerin varlığı gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu 
sabiteler konumları itibariyle değişkenlerle cedelî bir ilişki içine 
girerler. İşte bu noktada insanın Allah'a olan ihtiyacı gün ydizüne 
çıkmaktadır. Çünkü Allah insana değişikliğe boyanı eğmeyen, bilakis 
bizatihi dosdoğru {müstakim) olup da değişkenlerin kendilerine 
nısbet edildiği sabiteleri öğretecektir. Gerçekten de Allah Teâlâ bu 
sabiteleri insana bahşetmiş ve buna da "sırât-ı müstakim" adını 
vermiştir. Asıl itibariyle ve bilkuvve kâinatın ve toplumlarm 
tabiatında değişme ve tahavvül vasfı bulunduğu için insan, değişme 
ve tahavvül vasfına delâlet edilmeye muhtaç değildir, aksine onun 
asıl ihtiyaç duyduğu şey, değişmez sabitelere delâlet edilmektir. 
Başka bir deyişle insan, değişkenleri hangi değişmez ve müstakim 
kriterler doğrultusunda anlayacaktır? Bunun için Allah Teâlâ Fatiha 
sûresinde 1.1 j ^ l UAAI" ^ '-Bizi sırât-ı müstakime hidâyet 
eyle" ' buyunnaktadır. Bunun aksine "bizi hanifliğe -değişime-
hidâyet eyle" diyen hiçbir âyet Kitab'ta yer almamaktadır. Çünkü 
değişim, yani haniflik zaten mevcuttur, kaçınılmazdır. Konu 
hakkında Allah Teâlâ şöyle buyurur: '" V cM^ ^ ' »J=^ 
ili ,3kJ Jj.ijj" ^ "Üzerinde insanları yarattığı Allahin fıtratı. 
Allah in yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. "^'^ Görüldüğü gibi 
Allah Teâlâ bizlere hanifler olmamızı emretmektedir. Tabiki bu 
durum sırat-ı müstakimin, "sabitelerin" değişkenleri ilga etmek ve 
onlan geçersiz hale getirmek için geldiği anlamına gelmemektedir. 
Bilakis sabiteler, değişkenlerle diyalektik esası üzerine kumlu cedelî 
ve ikili bir ilişki kumıak için gelmiştir. Zaten İslâm dinindeki sâhite 
ile değişken, "müstakim ile hanif" arasındaki karşılıklı diyalektik 
etkileşimin bahsettiğimiz doğmltuda anlaşılması gerekmektedir. 

Hz. İbrahim (as) değişken hanifhği (el-hanîtiyyetü'l-
mütegayy'ire) ilk keşfeden ve buna teslim olan ilk insandır. Yani Hz. 
İbrahim Allah'ın dışındaki her şeyin hanif değişken olduğuna ve 

Fatiha (1) 5. 
Rum (30) : 30 . 
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varlığı olan her olgunun bekada ve sebatda sabit olduğuna 
inanmanm Allah'a şirk koşmak olduğuna akıl jürüterek ulaşmış ilk 
insandır. 

İslâm teşrinin haniflik ve istikâmet meziyetlerini taşıması, başka 
bir deyişle sabitlerle değişkenlerin cedelî özelhğine sahip olması, 
onu sonlu alanlar (hudûdü'n-nihâyât) dahilinde bütün zamanlar ve 
mekanlar için geçerli kılmaktadır. Tabiki bu geçerliliğin 
gerçekleşmesi her şeyden önce İslâm teşrînin ve İslâmî davranışların 
sonlu alanlar ilkesine, müstakim hadlerle bunların zımnında 
gerçekleşmesi mümkün olan hanıp harekete dayalı olması şarttır. 

Allah Teâlâ bize hadleri sadece Ümmü'l-Kitab'ta vermiştir. 
Hadler, bizim çerçevesi içinde hanifler olmamıza imkan tanıyan 
müstakim durumlardır ve Yüce Rabbimiz onlar hakkında Allah 'm 
sınırları anlamında hudûdüllâh {^'^ -^ j^) '* tabirim kullanır. Bunlar 
umûmî ve husûsî FurkanVi. beraber sırât-ı müstakimi oluştunırlar. 

Öte yandan araştınnacımız "selef alimlerimiz hadleri bu çağdaş 
anlayış doğrultusunda anlamadılar" diye onları kınamamızın 
mümkün olmadığını itiraf eder. Nitekim hadlerle ilgili matematiksel 
anlayış Newton'un keşfettiği çekim yasasıyla ortaya çıkmış \c 
bütün ilimler bu aşamanın ardından korkunç sıçramalar 
kaydetmiştir. Aslında Kitab, hadlerî bedevî olmayan medenî insanın 
anlayabileceğini vurgular: " ^ -^ j - ^ i j - k j Vi üUij \JS. .vil jcVi 
(»j^ ^ i ı l j İli Jjij" _ "Bedevî Araplar küfür ve nifak 
açısından daha şiddetlidirler. Allah in rasülüne indirdiği hadleri 
de bilmemeğe onlar daha çok müstehaktırlar. Oysa Allah bilendir, 
hakîm olandır. 
TEŞRÎ VE İBADETLERDE HADLER:('^-A*Ilj J ^ J ^ ) 
Allah Teâlâ bize Ünmü'l-Kitab'm bazı âyetlerinde hadlerle ilgili 
bütün durumları bildirmektedir: En üst had: en alt had, bu ikisinin 
beraber bulunduğu had, değişiklik göstermeyen en üst ve en alt 

Bkz. Bakara (2) : 187, 229 , 230, Ni.sa (4) : 13 ; Tevbe (9) : 97, 112 
Mücade le (58) : 4 ; Talak (65) : 1. 

Tevbe ( 9 ) : 97 . 
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müstakim had halleri ve sonlu olana yani "müstakîm"e yak/aşan 
ve ona sonsuzda dokunan had halı verilen bıı dıınnnlar arasındadır 
En üst had, pozitif; en alt had ise negatiftir. 

Bir grafikte birbirine dik açıyla çizilmiş Y doğmsu hadler 
çerçevesinde gelişen teşrîyi; X doğmsu ise zamanla veya tarihle 
ilgili bağlamı temsil etmektedir, Doğmlarm başlama noktası ise Hz. 
Muhammed'in (sav) nebî olarak görevlendirilmesi ânıdır veya 
risâletin peygambere indirilmeye başlandığı "iıicret-i nebeviyye "û\T. 

Şimdi yapmamız gereken iş, teşrîde, ahlakta ve ibadetlerde 
zirvenin tepesi olan "Allah in hadleri "ne ait ây-etlen iyice öğrenmek 
olacaktır. Bu arada şunu da unutmamalıyız kı risâlet içinde bir 
başka kısım daha yer almaktadır ki o da "talimatlar" (cjUkiJi) 
kısmıdır. O halde Hz. Muhammed'in (sav) risâleti aşağıdaki 
kısımlardan oluşmaktadır: 

1 -Teşrîdeki Hadler 
2-İbadetlerdeki Hadler 
3-Ahlak, "Furkân" 
Bu üç kısım "sırat-ı müstakim "i meydana getirmektedir. 
4- Teşrî, İbadetler veya Alılakla ilgili olmayan Talimatlar. 
Şimdi teşrî alanına ait hadlerle ilgili bazı örnekler üzerinde 

duralım: 
1-EN ALT HAD: 
En alt had hali, evlenilmesi yasak olan mahremlerden ve 

yenilmesi haram olan yiyeceklerden söz eden âyetlerde geçmektedir-
" j l S <ii U ı U Aâ U V I * U ^ I Cy ^ j U ^ U V j 

, "Geçmişte olanlar hariç (bundan böyle) babalarınızın 
nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü hu fuhuştur, iğrençtir ve 
kötü bir yoldur. "'"^ 

C J U J J j - V I C J U J J f ^ V U j ( ^ U ^ j j ^ l > l j f ^ U j j ^ \ ^ ı ^ C i o ^ 

d ^ V I " ^ L p ' l j A I = . L J = J I ^-.^.^j 

i l i J L_iL, AS U , VI j J İ i V I a ? J I j » - ^ û ' j ^ S ^ l Cy Orji]! ^y^j ^ 

"-̂ ^ Nisa (4) : 22 . 
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" L u a - j \jyt. j l £ , "Size (şu kadmlarla evlenmeniz) harcım kılındı: 
anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, 
kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren anneleriniz, süt 
bacılarınız, hanımlarınızın anneleri, ilişkiye girdiğiniz 
hanımlarınızdan olup da sizin evlerinizde duran üvey kızlarınız, -
eğer anneleriyle henüz ilişki kurmamışsanız (üvey kızlarınızla 
evlenmekten dolayı) size günah yoktur-, kendi sulbünüzden olan 
oğullarınızın hanımları ve iki kız kardeşi bir arada almanız 
(haramdır). Ancak geçmişte olanlar hariç. Şüphesiz Allah, çok 
bağışlayan, çok merhametli olandır. "'''^ 

Nisa sûresinin 22. ve 23. âyetlerinde Allah Teâlâ evienilmesi 
haram olan kadmlar konusundaki en alt haddi açıklamakta ve 
bunların zikredilen yakınlar olduğunu ifade etmektedir. Bunun 
anlamı şudur: herhangi bir ictihad gerekçesiyle belirtilen bu haddin 
herhangi bir tarzda eksiltilerek aşılması asla caiz değildir. Ancak 
âyette geçen mahrem sayısının artırılması mümkündür. Sözgelimi 
Tıp İlmi birinci dereceden, örneğin anıca, hala, teyze ve dayı gibi 
akraba çocuklanjda yapılan evliliklerin doğacak çocukların 
sağlıklarına olumsuz tesirleri olduğunu açıkça söylemektedir 
Binaenaleyh Allah'ın hadlerini çiğnememek şartıyla bu çeşit 
evlilikleri 3'asaklayan bir kanunun çıkarılması mümkündür. Böylesi 
bir teşrînin kesinlik kazanmadan önce maddî birtakım belgelerle ve 
istatistiklerle mutlaka desteklenmesi ve ortaya konması gereklidir. 
Yoksa sadece kültürel, ekonomik ve toplumsal şartların değişimini 
gerekçe göstererek kültürel bir nassm dunımuna kıyas yapılması 
yeterli değildir. 

Maide Sûresinin üçüncü âyetinde ise hai'am edilen yiyecekler 
hakkında en ah hadden söz edilmektedir. En'am Sûresinin 145. 
âyetinde de bu konudan söz edilir. Bunlara göre haram kılınan bu 
yiyecekler: leş, akıtılmış kan ve domuz etidir. Âyette gömlekteyiz ki 
Allah Teâlâ, evlenilmeleri yasak olan muharremât kadınlar 
konusunda yaptığı gibi haram edilen yiyeceklerin en alt had kapısını 

Nisa (4) : 23 . 
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kapatmamıştır. Nitekim muharremât kadınlardan söz eden âyette bu 
kapı kapatılmıştı. Yiyeceklerle ilgili âyette Vj^U J J C y^ 
^ j jjic. iAfj j l i" , "Ama kim çaresiz kalırsa, (başkasının hakkına) 
saldırmamak ve zaruret sınırına tecavüz etmemek şartıyla 
bunlardan yiyebilir."^'"' şeklinde geçen ibare, bu kapının 
kapatılmadığım göstermektedir. Evienilmesi haranı edilen 
kadınlardan bahseden âyette ise böyle ''kim zor durumda kalırsa" 
türünden bir ifadeye rastlamıyonız. Buradan da anlıyoruz ki bu kapı 
tamamen kapatılmıştır. 

2-EN ÜST HAD: 
Buna örnek hırsızhk cezalarıdır. Nitekim Allah Teâlâ j j ' ^ l j 

^»jSi». j j j c ^ I j ^ \ (>o VİSj UijS Lıj f I j ş . I jxJ=ıali A i j L ı J l j " "hırsızlık 
eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'dan bir ceza 
olarak ellerini kesin. Allah izzetlidir, hakîm olandır. 
buyunnaktadır. Görüldüğü gibi âyette Yüce Allalı, hırsızın cezasıyla 
ilgili en üst had halini belirlemektedir. O da elin kesilmesidir. Yani 
bunun anlamı şudur: hiçbir zaman hırsızlık yapmanın cezası el 
kesiminden daha ağır bir ceza olamaz, bu caiz değildir. Fakat bu 
cezanın el kesmeden daha hafif bir ceza olması mümkündür. Bunun 
belirlenebilmesi için müctehidlerin en uç cezayı gerektiren hırsızlık 
vasıflarının sınırlarını objektif şartlara uygun olarak çizmeleri 
gerekmektedir. İdam cezası ise haksız yere vuku bulan öldümiede 
verilebilecek en uç, en son cezadır. Aynı şekilde yine hukuk 
yapanların bu uç cezayı gerektirecek öldünne suçunun vasıflarını da 
ortaya koymaları gerekmektedir... 
3-EN ALT VE EN ÜST HADDİN BİRLİKTE BULUNMASL 
Bu çeşit hal ise miras âyetlerinde görülmektedir. Şimdi aşağıdaki 
âyeti düşünelim: 

" I jü t > l â ( j i i i l ( . U j j ü ûiAiVI J l - j S ^ fS.Sij\ ^ JİII ^S^y. 

j l £ ıjl l i l j j L<LX ıjııAvıill j (JSJ A^jii j ' «• ^'-ti ^ J a 'iı±i.\j CiJt£ Jij ' i l j j 

En'am (6) : 145. 
M a i d e (5) : 38 . 
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UşSa. U i k JS M (jl ili" , "Allah size çocuklarınızın alacağı miras 
hakkında, erkeğe kadının payının iki katını tavsiye eder. 
(Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, (ölenin geriye) bıraktığının 
üçte ikisi onlarındır. Eğer (çocuk) yalnız bir kadınsa (mirasın) 
yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığından ana 
babasının her birine altıda bir hisse vardır. Eğer çocuğu yok da. 
ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer 
kardeşleri varsa, anasının payı altıda birdir. (Bu hükiimler. 
ölenin) yapacağı vasiyetten, ya da borcundan sonradır. 
Babalarınızdan ve oğullarınızdan, hangisinin fayda bakımından 
size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bunlar Allah'dan bir 
farizadır. Şüphesiz Allah bilendir, hikmet sahibi olandır. "'"^ 

'• (jjAİLi. j l ^ V ı̂j"ı-»"' Cy ı j j ^ ıHıUa. aİİ-aj 4 J _ ^ J J ili |»Jaj cyj '»^1 j - ^ 

jxiJiıJI j j i l l l iüj j ^ja" , "Bunlar Allahin hadleridir. Kim Allah'a ve 
Ra.sülüne itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan. içinde 
ebedi kalacakları cennetlere kayar. İşte büyük kurtuluş budur. "'''^ 

Bu âyette ve aynı sûrenin bir sonraki âyetinde "bunlar Allah 'm 
hadleridir", "kim onun hadlerini çiğnerse" gibi iki ibare 
gömlekteyiz. O halde anlaşılmaktadır ki izin verilen alan Allah'ın 
hadleri çerçevesi dahilinde yer almaktadır. Hadler anlamında 
(hııdüd) denilerek çoğul fomıun kullanılması ikiden daha fazla had 
bulunduğu anlamına gelmektedir. Aynı konuda kullanılan çiğnemek, 
aşmak ve tecavüz etmek anlamına gelen teaddî fiili ulaşıncaya kadar 
had yönünde hareket etmeyi ifade etmektedir. Buna göre sınırı 
aştığmuz an teaddî dummu hasıl olacaktır. Dikkat edilirse teaddî 
sadece herhangi bir yönde harekete engel olan bir had üzerinde 
dunnak değil, onu aşmak ve geçmektir. Burada bir mülahazaya 
dalıa işaret etmek istiyomz; Ayette "onun hadlerini kim aşarsa " ( 
» j j A ^ A ^ ı j ) derken hudûd kelimesindeki zamir sadece Allah'a aittir. 
Oysa ifadenin hemen öncesinde Allah ve Rasülüne isyan etmekl&n 

'^ 'Nisa (4) : 11. 
Ni.sa (4) : 13. 
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söz edilmiştir. Bunun anlamı da şudur: Allah teâlâ kıyamet 
kopuncaya kadar devanı edecek olan bir şeriatın hadlerini koyma 
konusunda tek başına hak sahibidir. Şayet bu hakkı peygambere 
venııiş olsaydı o takdirde "ikisinin hadlerini kim aşarsa" ( - ^ j 

derdi. Şu halde Rasûlüllah tarafından konan had veya 
hadlerle ilgili bütün hukukî düzenlemeler (teşrî) tarihsel niteliğe 
sahiptir. 

Hadler konusundaki yaklaşum miras âyedenne tatbik ettiğimizde ise 
şu sonuçlara ulaşmaktaj'iz: Allah Teâlâ hadleri, iktisadi anlamda bütün 
yükün erkek tarafiiıdan taşmması durumunda erkeğe en üst, kadma da 
en alt haddi kokmuştur. Buna göre iktisadi sorumluluğu tamamen 
yüklenmiş erkek, mirastan % 66,6; kadm ise % 33,3 pay alacaktır, eğer 
biz erkeğe % 75; kadma % 25 verirsek Allah'm hadlerine teca\aiz eüniş 
olunız. Ama erkeğe % 60; kadma % 40 verirsek bu dummda Allalı'ın 
hadleri içinde kabnış olumz. Çünkü Allah bize erkeğin alacağı en 
vüksek payla, kaduim alacağı en düşük oranı bildimnştir. Bu noktada 
hegemonya kumia arzusunun veya duygusal davranmanın etkisi altmda 
kahnaksızm maddî ve istatistiksel belge ve delillere dayanan objektif ve 
tarihî şartlara uygun olarak miras oranlanılın belirlenmesi hususunda 
ictiliat yapmanın rolü ortaya çıkmaktadır. 

Zaten kadınm değişik durumlarda alacağı oranuı en alt Imııtm üsttine 
çıktığı âyetler tarafından belirtihııektedir. Örneğin Nisa 11. â\ ette "eğer 
(mirasçı çocuk) yalnız hir kadınsa (mirasın) yarısı onımdur " denilerek 
kadmın niirasm % 50'sine; aynı sûrenin 12. âyetüıde de kaduiın erkek 
kardeşiyle beraber kelâleye mirasçı obııalan dunımunda erkekle eşit 
mirasa hak saliibi olduğu ifade edihnektedir. Kelâle konumunda kadmla 
erkeğin eşit mirasa salıip olmalan hem erkek hem de kadm için artık 
üretgenlik yaşlarım geride bırakmış, yaşlılık suiınna gelmiş olmalan 
ilıtimalme dayandınlabilir ve bu nizden onlardan her birine eşit pa\ 
verildiği düşünülebilir. 

En üst ve en alt had lıallermin beraberce zikredildikleri bir başka 
örnek de çokevlilik konusundaki Nisa sûresinin 3. âyetidir. 
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4- BİR NOKTA ÜZERİNDE BİRLEŞEN EN ALT VE EN 
ÜST HAD, MÜSTAKİM ÇİZGİ VEYA AYNÎ TEŞRÎ HALİ: 

Bu kısmın aynî hukuk hah olduğunu görmekteyiz ve bunun örneği 
de sadece zina haddinde gehnektedir. Nitekim aşağıdaki câyette sadece 
bir nold;a üzerinde en üst ve en alt had kommış ve bunun da yoiz sopa 
olduğu belırtiliTuştir; " Â J U \ ^ A^IJ J S i b i k l i j>l l j Â^\J\ 
j ^ j j l Cy AüLL L<ı^l jc- \ li'ıılj ^joll j ^ L ı j j i û j j x̂iJS J J İ I j j j J «lal j U ^ " ' 

, "Z/na eü'en kadının ve zina eden erkeğin her birine yüz. sopa vurun. 
Allah 'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah in dini hususunda 
sakın sizi onlara karşı acıma duygusu kaplamasın. Azaplarına da 
mü 'minlerden bir grup şahit olsun. "̂ ""̂  Bu âyeUe bü' nokta üzainde 
birükte en üst ve en alt had hallerinm nasıl 3 e r aldıklaruiı anlamava 
çalışalun. Öncelikle âyette Allah in dini hususunda sakın sizi onlara 
karşı acıma duygusu kaplamasın denilerek cezayı hafifleûrıenın caiz 
ohnadığınm ortaya konması zikredilen cezaıun en alt had hali olduğunu 
göstermektedir. Nitekim lıırsızm elinin kesileceğuıi bildiren âyette 
burada bahsedilen acıma duygusundan söz edibiiemiştir, çünkü 
lıırsızlıkla ilgili el kesme cezası en üst had haluıi temsil emrektedir \'e bu 
yüzden de hatiflenne söz konusu olabilmektedir. Oysa zina konusunda 
durum farklıdır, zma haddi taırı olarak tesbıt edibniş olup herhangi bir 
eksiltine ve artımia söz konusu değildir. Başka bir de>'işle Allah Teâlâ 
haddin tatbikini insanlarm ictiliadma bııakmamışür. Bilakis bize ""döıt 
şahit", kan-koca arasındaki "mülâane" gibi çevresel şartlan da 
vermiştir. Mesnetsiz şekilde namuslu kaduilara zina iftirası atanlara 
verilecek ceza da dahil olmak üzae tüm bunlar Nur sûresinin . 3 - 1 0 
âyetlennde yer ahruş ve Allalı Teâlâ bu âyetlen apaçık âyetler (âyât 
beyyinât='-j'-vj «̂ M) diye isinilendimiiştir. Çünkü zina haddi. Allah 
Teâlâ'nm uygulanması için gereken çevresel şartlan beyan ettiği tek 
cezadır. Nitekim Allalı Teâlâ, ya en üst, ya en alt ya da en üst ve en alt 
had hali bir arada olan, başka bir deyişle tek nokta üzerinde 
bulumiayan hırsızlık gibi diğer suçlarda çevresel şartlan beyan 
eüıiemiştir. 

Nur (24) : 2. 
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5- MÜSTAKİM ÇİZGİYE YAKLAŞAN AMA 
DOKUNMAYAN EN ÜST HAD: 
Bu had hah cinsî açıdan erlcekle kadın arasındaki ihşkiyie ilgili 

bir durumdur. Erkekle kadın arasındaki ilişki birbirlerine yakın 
durma hadleriyle, ama kesinlikle dokumiıa olmaksızın başlar ve 
zinaya düşmeksizin ama ona yaklaşan müstakim bir çizgide biter. 
Zina etmeden zinaya yaklaşan insan Allah'ın hadlerine düşmemiş 
olur, çünkü zina insanın tam üstünde durmaması gereken Allah'ın 
hadlerindendir. Bundan dolayı Allah Teâlâ "^s-iji' '^j^J " ^ j " , 

"zinaya yaklaşmayın"^'*^, "Ji^l_>ill Vj" , "fuhşiyata 
yaklaşmayın"^^" buyurarak bakmak ve dokumııak gibi yollarla 
yaklaşılmasını yasaklamıştır. 

6- KAPALI (AŞILAMAZ) POZİTİF EN ÜST HAD VE 
AŞILMASI CAİZ NEGATİF EN ALT HAD: 
Bu çeşit had hali de insanlar arasındaki mâlî ilişkilere mahsus bir 

durumdur. Sözü edilen iki had hali faiz ve zekat konularında 
görülmektedir: Aşılması caiz olmayan, kapalı pozitif en üst had hali 
faiz konusunda temsil edilirken sadakalarla aşılması mümkün olan 
negatif en üst had hali de zekat konusunda temsil edilmektedir. 
Pozitif ve negatif olmalan sebebiyle bunların arasında bir de sıfır 
konumu bulunmaktadır. Buna göre faiz "pozitif", karz-ı hasen 
"sıfır", zekat ve sadakalar da "negatif konumlara karşılık 
gelmektedir. O halde şu sonucu çıkarmak mümkündür: Mal verme 
konusunda insan, objektif şartlara uygun hareket etme kaydıyla 
içinde hanîf olarak hareket etmesi mümkün olan üç türlü seçeneğe 
sahip bulunmaktadır: "Faiz", "Sadakalar" ve 'Karz-ı Hasen". Bu 
konuya faiz ve İslâmdaki para sistemine aj'rılan bölümde daha geniş 
bir şekilde temas edeceğiz. 

Konuyu bağlarken son bir söz olarak da şunu söylemek 
istiyonız: Genel olarak Allah'ın hadlerinin kapalı olduğunu, 
aşılmasına müsaade edilmediğini ifade edebiliriz. Örneğin miras. 

İsra (17) : 32 . 
En'am (6) : 151. 
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hırsızlık, öldürme ve nikahta mahrem hadleri gibi hadlere tecavüz 
etmek cehennem ateşini ve Allah Teâlâ'dan gelecek bir cezayı 
celbedecektir. Bunun yanında zorda kalmış ve hasta kimselerin 
aşabilecekleri birtakım hadler de mevcuttur. Yeri gelmişken 
söyleımıesi yararlı olacaktır kı Ümmü'l-Kaab\a yer alan Allah'ın 
hadlerinde hiçbir nâsıh ve mensüh yoktur. Ömeğin buna aykırı gibi 
görünen şu âyeti ele alalım: " j^h^ j ^ ^ ^ ji ^ ı> 6 ^ ^ 
j j û â (J£ J c i l i J jJ:ii ^1" , "Biz bir âyetin Imkmünü nesheder 
veya onu unutturursak ondan daha iyisini veya benzerini getiririz. 
Allah in her şeye kadir olduğunu bilmedin mi? Görüldüğü gibi 
âyet, ııesh ve unuttumiamn ancak tam bir âyet ıçın olabileceğini, 
yoksa âyetin bir parçası için olmayacağını vurgular. Hz. 
Muhanmied'den (sav) önceki semavî şenatler. aynî ve geçici 
oldukları için nâsih ve mensubu bilmiyorlardı. Bu şeriatler için 
neshe karşılık gelen dumm >'eni bir rasülün gönderilmesi şeklinde 
gerçekleşiyordu. Ama söz konusu son risâlet olduğundan Allah 
Teâlâ Müslümanlara dinin zorluktan kolaylığa doğm geldiğini 
göstermek ve şeriatın hadler çerçevesi içinde geliştirilmesini 
öğretmek için nâsih ve mensubu çahştımuştır. 

FAİZ (RİBÂ=bjll) 
Faiz, para ve kâr sistemleriyle ilgili bir konudur ve günümüzde 
bütün devletlerde iktisadî sistemin esaslarından kabul edilir. Bu 
etkinliğinden dolayı konunun bütün genişliğiyle ve derinliğıyle ilmî 
olarak incelenmesi gerekmektedir. Faiz konusu Allah'ın hadlerinden 
birisi olup daha önce sözünü ettiğimiz pozitif en üst had, sıfır 
noktası ve negatif en alt had konumlarına dahildir. Arapçada ribâ ( 
WJl) lafzı, "ra-be-ve" ve "ra-be-e" fiil köklerinden gelmekte olup 
artmak, gehşmek ve yükselmek anlamlarım taşımaktadır. 

Ribâ lafzının içinde geçtiği Kitab'taki bazı âyetler şunlardır: 

j^jJI Ujl I j lÜ 4 J J ı j x A j a C - j ^ öçU. j j a İ L J J I I f^j:^J J j J l AUİ I J ^ I J Ujll (J ix 

j j a J U . ^ j â j>A jUl l I _ J U - l ^ I l i l l l j l i jUi ^ > ı j i l i J l o j ^ l j ı_iL.. U Aİa ^ ^ l i 

Bakara ( 2 ) : 106. 
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"Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kiıvselerın kalktığı gibi 
kalkarlar. Bu, onların alışveriş de faiz gibi demeleri yüzündendir. 
Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden 
bir öğüt gelip de (faizden) vazgeçerse, geçmişte olan onundur ve 
durumu Allah'a aittir. Kim tekrar (faize) dönerse onlar 
cehennemliklerdir, orada ebedi kalacaklardır. 

j U S J S V i û l j c j l i a ^ l Lijll jiıl ( > - « j " , "AlMı faizi 
yok eder, sadakaları artırır. Allah hiçbir günahkar kâfiri 
sevmez. 

" j j L ı _ ^ j ) Lıj^l t > ( j j j U I j j j j ^ ' ' j î J ' ' j i - l ı j j ^ l UJI V , "Ey iman 
edenler Allah'tan korkun, eğer iman ediyorsanız faizden geri 
kalanını bırakın. "^'^^ 

" V ü ' j J J t > j ^ ' j j ^ ^ ' j l » ^ J Ü 

j j u l k i V j o , ^ A I ] i j " , "Eğer (faizi) bırakmazsanız Allah ve rasülüne 
savaş ilan ettiğinizi bilin, Ama tevbe ederseniz ana paranız 
sizindir. Böylece ne zulmetmiş, ne de zulme uğramış olursunuz. 

"Eğer (borçlu) darlık içindeyse, genişliğe çıkana kadar 
beklenmelidir. BiUrseniz sadaka olarak bağışlamanız daha 
hayırlıdır. 

rmcm edenler, faizi kat kat yemeyin, Allah 'a karşı takvalı olun kı 
felaha eresiniz. "^^^ 

" j J j S l ^ U i c l j (JJa^iLl ^\^\ J_y,\ ^ \ j -Uc I j ^ j b j l l ^ i ^ l j 

U J I U i c " ^ "Yasak edildikleri halde faiz aldıkları ve insanların 
mallarını haksız yere yedikleri içm (işte onlara böyle yaptık). 
Onlardan kafir olanlara ehm bie azap hazırladık. 

" - B a k a r a (2) .-275. 
' " Bakara (2) : 2 7 6 . 

Bakara (2) : 278 . 
Bakara (2) : 279 . 
Bakara (2) : .280. 
Al i İmran (3) : 130. 
NLsa ( 4 ) : 161. 
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( j i ( iüf U j İli Ajc I j j j j (JjUII J j - ı l J i j j j j ] U j ^ 1 Loj 

j j i j u j ^ l l iHlj l i i l i u j -^ jJ , "Artsın diye insanların mallarına 
kattığınız faizler Allah katında artmaz. Allah'ın vlizünü murat 
ederek verdiğiniz zekat var ya işte onu verenler kat kat 
artıranlardır. 

Bu âyetlerden şu sonuçlan çıkamiamız mümkündür: 
a- Faizle sadakalar arasında ilişki vardır: "Allah faizi yok eder, 

sadakaları artırır. 
b- Faizle zekat arasında da ilişki vardır: "Artsın diye insanların 

mallarına kattığınız faizler Allah katında artmaz. Allah in yüzünü 
murad ederek verdiğiniz zekat var ya işte onu verenler kat kat 
artıranlardır. 

c- Kâra, yani "faize" en üst had koımuıştur: "faizi kat kat 
yemeyin"^^^ 

d- Sıfir haddi koramıştur: "Ama tevbe ederseniz ana paranız 
sizindir. Böylece ne zulmetmiş, ne de zulme uğramış olursunuz. 

İbn-i Kesîr "kelâle" konusunun geçtiği Nisa Sûresinin 176. 
âyetinin tefsirinde bu konunun mü'minlerin emiri Ömer b. Hattab'a 
karışık geldiğini haber vererek ona ait şu cümlevi rivayet eder: "Üç 
konu var ki Resulullahin (sav) bize bunlar hakkında üzerinde 
duracağımız bir had koymasını isterdim: Dedenin ve kelâlenin 
mirastaki hükümleri ile faiz konularından birisi. Bu rivayet 
gösteriyor ki faiz konusu mü'minlerin emiri Hz. Ömer'e bile karışık 
gelecek kadar sınırlan kat'i olarak çizilmemiş bir konudur. 

Şimdi de faizle zekat ve sadakalar arasında nasıl bir bağlantı 
olduğunu Ortaya koyabilmek için zekat ve sadakalan tanıyalım: 

R u m (30) : 39. 259 

Bakara (2) : 276 . 
Rum (30) : 39. 

' " A l i İmran ( 3 ) : 130. 
' " Bakara (2 ) : 2 7 9 . 

J J ı>; Buhârî, Eşribe 5 ; Müs l im, Tefsîr 32 , 33 ; Ebû Dâvfıd, Eşnhe 1. 
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Zekat ve Sadakalar: Alanın verene yönelik herhangi bir karşılık 
veya bağlayıcılık beklentisi olmaksızın bir şahıstan diğerine verilen 
nakdî veya aynî olan bir miktar maldır. Zekat ile sadaka arasındaki 
fark noktasında ise şu söylenebilir: Zekat, İslâmın farzlarından birisi 
olup hibenin en alt haddidh yani sadakaların en alt limitidir. Bu 
3aizden zekattan yararlanabilecek kimselerin sayıldığı âyetin başı 
"inneme's-sadâkâtü" diye başlar. Şu halde zekat, sadakaların 
çerçevesi içindedir ve sadakalar ('^ü:^^!) deyişi daha umûmî bir 
ifadedir. Şu halde burada zorla alınacak bağışın en alt haddinin 
zekat olduğunu görmekteyiz. Bu jaizden Allah Teâlâ söz konusu 
âyette bizi sadakaların kendilerine verilmesi gereken insan 
gruplarına yönlendirmiştir. Nitekim âyette sınırları belirlenen had, 
kemiyet bakımından açık olduğu için keyfiyete ilişkin yönlendiniıe 
bahis konusu edilmiş ve Ijîii] Uil" ^ '•şüphesiz sadakalar 
fakirlerin ve miskinlerindir... "^^^ diye sınıflar sayılmıştır. 

Zaten Tevbe Sûresinin herhangi bir haddi ihtiva etmemesi de en 
alt haddin sadakalar istikâmetinde açık olduğunu, yani artırılıııasının 
veya eksiltilmesinin ictihadla belirlenebileceğini desteklemektedir. 
Buna bağlı olarak müellefe-i kulûb sınıfını zekattan ilga ederken 
Ömer b. Hattab'ın ictihad ettiğini görüyonız. Çünkü ona göre de bu 
âyet, had âyetlerinden değildir. Ayette zikredilen sınıfların başında 
fakirlerle miskinleri görmekteyiz. Fakir, sahip olduğu ekonomik ve 
toplumsal şartları gereğince aldığı borçları ödeyemeyen insandır ve 
bu kimselerle ilgili olarak Allah Teâlâ "Allah faizi yok eder. 
sadakaları artırır" buyurmuştur. Yani bu insanlar herhangi bir 
borcu ödeyemeyecekleri için aslen onlara verilen şey borç değil, hibe 
olmahdır ve ecri de Allah katındadır. Böylesi fakirlere kâr ve kazanç 
beklentisiyle, yani faizle borç verenler hakkında Allah Teâlâ 'faiz 
yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar" 
âyetini varid etmiştir. İkinci durum ise borcunu ancak herhangi bir 
faiz söz konusu olmadan -aslî borcunu, yani sıfır konumu- ödemeye 
gücü yeten kimselerle ilgilidir. Karz-ı Hasen olarak isimlendirilen 

Tevbe (9) ; 60 . 
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husus da bu durumdur ve hakkmda "Ama tevbe ederseniz ana 
paranız sizindir. Böylece ne zulmetmiş, ne de zulme uğramış 
olursunuz" buyumlmuştur. Ay'nca bu konum, sadaka ahnaya 
mustehak kimselerle muamele konusundaki en üst haddi temsil 
etmektedir. Bunun için Allah Teâlâ hibenin faziletim voırgulanuş ve 
"bilirseniz sadaka olarak bağışlamanız daha hayırlıdır" 
buyurmuştur. 

Üçüncü grupta da ticaret, sanayi ve ziraatle uğraşan insanların 
durumu söz konudur ve bu gruptaki insanlar iktisat ehli olup sadaka 
ehlinden yani fakir ve miskinlerden değillerdir. Bu kimseler 
üzerinden kâr ve kazanç temin etme noktasmda en üst had gündeme 
gelmektedir ve bu konum, tecavüzü kesinlikle caiz olmayan, 
tamamıyla kapalı bir had halini temsil etmektedir. Bu had halini şu 
âyette görmekteyiz: "Ey iman edenler, faizi kat kat yemeyin, 
Allah 'a karşı takvalı olun ki felaha eresinız. " Bu âyete göre Allah 
Teâlâ ihtiyaç durumunda olmadıkları için sadaka almaya müstahak 
olmayanlardan kâr ve kazanç elde etmenin tavan sınırını 
koymaktadır. Bu tür kimseler toplumda büyük bir kesimi 
oluştururlar ve içerisine sanayiciler, ziraatciler, tüccarlar \e 
sanatkarlar girerler. Şu halde bu kimselerle ilgili olarak söz konusu 
kâr ve kazancın borç meblağından kat kat fazla olması yasak 
edilmektedir. 

Söylenenlerden hareketle İslâmî para sisteminin esasları 
hakkında ise şu maddeleri sayabiliriz: 

1- Zekat ve sadaka almaya hak kazananlara borç değil, 
karşılıksız hibe verilir. 

2- Herhangi bir kâr ve kazanç, yani faiz söz konusu olmaksızın borç 
vermek belirli durumlaıda söz konusudur. Sadaka almaya müstahak 
kimselerle muamele konusundaki en üst had budur. Bu madde 
kapsamında zulmetmeyecek ve zulme de uğramayacak tarzda paranın 
alım gücü gibi değişkenlerin dikkate aimması ınünıkündür. . 

3- İslâmî para sisteminde ödeme vadesi açık olan borç yoktur. 
Böyle durumlarda ise kâr ve kazancın meblağın bir katından fazla 

128 



olması mümkündr. Bu yüzden İslâmî bankalarda en üst had olarak 
borcun vadesi faizin ana paranın katma ulaşmasına kadardır. 

4- İslâm Devleti mevcut iktisadî ortama 113'gun olarak Mİhk faiz 
nisbetini belirlemede tek hak sahibidir. Borç verme işinde ise 
bankalar tek hak sahibidir ve bunun dışında bir faizle borçlanma 
işine girenlere en ağır ceza uygulanır. 

Bu prensipleri araştınnacımız Dr. Şehrûr orta^'a koymaya ga> ret 
etmekte ve zikredilen fikirlerin gelıştinlmesi işini ise Allah'ın 
hadlerini (hudûdü'llâh) tecavüz etmeme şartıyla konunun 
uzmanlarına bırakmaktadır. 

MA'RUF VE MÜNKER ( j ^ b 
Kitab'ta ma'nıf ve münker terimleri sık olarak geçmektedir. Bu iki 
kavram zaman ve mekana uygun olarak insaırlann kabul eünelerr 
tanımalan ve olumlu gönneleri; a>Tiı şekilde inkar eüneleri. 
garipsemeleri ve olumsuz gönneleri anlamına gebnektedir. Aslında 
örfler, insanî ve vaz'î kanunlann esasmı teşkil ederler. Bundan dolayı 
Kitab, örfleri Allalı'm hadleri çerçevesüide var olan teşriin esaslan 
olarak görmektedii-. " - ^ j ^ o j ^ ^ ' j j ^ ' Cf-ûj*^'j <^jy^^öjy^y.. 

j j i i a j^l j i i j j i ı l " ^ ",,,Ma'rufu envedenler, münkeri yasaklayanlar ve 
Allah in hadlerini muhafaza edenler var ya. Sen mü ivinlerı 
müjdele. Etimolojik olai'ak ma'ruf kavraım bilmek anlamındaki a-
ra-fe ('-»j^) ful kökünden gelü-. Muarref ve ta'rîf (^j^^ j '-ij>^i) 
kehmeleri de aynı kökten türevlerdir. ""Belirlilik takısı" denilen ve 
kelimelerin basma getirilen "el" (J) hai"fieriııe de, ta'rîf adı verilir. 
"Dilde izafet, ta'rif içindir" sözü de aym anlamı ifade eüııe>'e nıamf bir 
kullanımdır. Münker terimi ise, ne-ki-ra (j^) ful kökünden gelmekte 
olup marufiın karşıt anlamuıa işaret etoıektedır. Meleklerin Hz. 
İbraliim'e gehiıeleri üzerine onun yaşadığı hal, balıse konu kavram 
kullamlarak şöyle anlatılır: "Cx)j^ f>J Jü U>u ı̂ Hii ^ J c Ijkj ji" , 
"Hani (melekler) onun yanına girmişler ve selam demişlerdi. (İbrahim 
de onlara) selam yabancı kimseler dedi"^" Melekler Hz. Lût'a 

Tevbe (9) : 112. 
Zariyat (51) : 2 5 . 
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geldiklerinde de tanınmamışlardı: " uj^j^ J ^ 
öJü^" , "Elçiler Lût ailesine gekliklerimle siz, siz yabancı 
kimselersiniz dedi."^''^ Hz, İbrahim'in melek olduklaraıı bilemediği 
yabancı konuklarma yemek ikram ettiğinde karşılaştığı dumm ise yine 
aym kavram kuilamlarak şöyle anlatılır: " ^ h ^ 

fjs J l b ' *-»=^ ^ 'j^â A i ı i . ^ o^Jj' , "Ellerinin buzağıya 
uzanmadığını görünce durumlarını beğenmedi ve içine onlardan bir 
korku düştü. Hz. Musa da salilr kula çocuğu öldürdüğünde şöyle 
demişti: " i j ^ ^ ^ A J S J LUÜ CAÂ\ Ji" "Bir cana karşılık 
olmahızm tertemiz bir canı katlettin ha? Doğrusu sen çirkin bir iş 
yaptın. "̂ ^̂  Hz, Sülejınan'm Sebe melikesuiın tahtmm değiştirilmesi içm 
söylediği sözde de aym kavram kullanılır: "h^jF- W^ ' j j ^ i-M' , "Onun 
tahtını tanınmaz hale getirin dedi"^^' Kardeşlerin Yusuf u 
tanıyamaınalanna ilişkin anlatmada da aym kavram geçer: " '»>-l f-^j 

A] < ı k Ijlija , "Yusufun kardeşleri geldiler ve 
onun yanına girdiler. (YustıJ) onları hemen tanıdı ama onlar onu 
tanıyamamışlardı. "^^^ Bir başka kuUanun da şöyledir: " ^ } - ^ ' ^ j 
(̂ ĵjSl» <1 aUljü" ^ "Bu indirdiğimiz mübarek bir zikirdir, şimdi siz 
onu mu inkar ediyorsunuz?"^^^ Başka bir kullanım da şu âyette yer 
alır: " c l u j ^ f ^ j ^ j ^j^j^. ^ ^l" , "Yoksa onlar elçilerini 
tanıyamadılar mı? (Tanıyamadıkları için mi) inkar ediyorlar onu"^^'' 
Görüldüğü gibi bu âyette münker lafzıyla ilgili fomılar, marifetm 
yokluğuna delâlet için kullambnaktadır. Buna göre marifetin zıddı olan 
nekira terimi iki dumma delâlet etmektedir, İlki cehalet, bibnemezlik ve 
ansızm bir şeyle karşılaşma dummudur. Nitekim Hz, İbralıun veya 
Lüt'un meleklerle karşılaştıklarında tecriibe ettikleri halleri buna 
örnektir. Bir şeyi uygun bubuayıp onu kötü, çirkin ve uygunsuz gömıek 

' * * H ı c r ( 1 5 ) : 61 -62 . 
' * ' H u d ( l l ) : 7 0 . 
' ^ ° K e h f ( 1 8 ) : 7 4 . 

N e m i ( 2 7 ) : 4 1 . 
Yusuf (12) :.58. 

' " Enbiya (21) : 50 . 
Mü'minûn ( 2 3 ) : 69 . 
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anlamındaki istinkâr anlayışı da bu şıktan kaynaklanmaktadır. 
Sözgelimi insan toplumun genel zevkine ujanayaıı şeylere şalııt 
olduğunda ya da duyduğunda onlan istinkâr eder. Söziinü ettiğimiz bu 
durum münker kavramımn olumlu anlamıdır. Kavramuı ikinci dununu 
ve olumsuz anlamı ise inkar etmek ve daha önce bildiği bir şeyi 
bilmemezlikten gelmek anlamıdır. " f^J^^'j ^ j j ^ ^^-^ jj^j^y 

jjjstill" , "Allah'ın nimetini bilirler sonra da onu inkâr ederler. 
Onların çoğu kâfirdir. "̂ ^̂  Kabirde ölüye gelecek nâkir ve nekîr ( J^^ 
jj^j) melekleriyle ilgili söylemin ise İslâm akidesüıde bir temeli 
bulumnamaktadır. Azabm nükr ve nekîr diye nitelendüilmesi ise daha 
önce üısaıun bu azabı bihnemesi ve ona hazırlıklı obnaması 
sebebiyledir. "I M -u^ıa Ji\ ^ y, u Jü" ^ "De ki 
kim zulmederse ona azab edeceğiz, sonra o, Rabbine döndürülecektir. 
(Rabbi de) ona görülmemiş bir azab edecektir. 

Yeri gelmişken burada bir noktaya daha temas etaıek istıj'onız: 
Hocalar ve vaizler kabir azabı konusunda oldukça aşırı 
davranmakta ve ölen her insanı kabirde ağzını açmış bekleyen 
büyük bir yılanın vereceği korku çeşitleri hususunda korkunç şeyler 
anlatmaktadırlar. Sonuç olarak da bu duamı müslümanlann 
gönüllerinde olumsuz ve bastırılmış bir korku ve korkaklığın kök 
salmasına neden olmaktadır. Tabiatıyla bu husus ölümün hak 
olduğunu bilmelerine rağmen müslümanları. ölümden kaçarak 
olumsuzluğa, zelilliğe ve hayatlarında azla yetimneye razı olma 
psikolojisi geliştinnelerine neden olmaktadır. Oysa Ralunan ve 
Rahim olan Allah'ın affı ve mağfireti çok geniştir. Allah'ın bu 
yönünü ne kadar da az zikrediyorlar! 

Tekrar asıl konumuza dönecek olursa sonuç mahiyetinde şunları 
söyleyebiliriz: Ma'ruf insanların tann'ip bildikleri, üzerinde 
toplumsal ittifak sağlayarak hakkında ortak zevk geliştirdikleri 
davranışlardır ve bu yüzden de pozitif anlam y\\k\\\ tutumlardır 
Münker ise insanların garipsedikleri, bu >aizden de toplumun ortak 

- " N a h i (16) : 83 . 
•̂'̂  Kehf (18) : 87. 
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kabul ve zevkine aykırı gördükleri negatif yüklü tutumlardır. Ma'ruf 
ve Münker ilkesi İslâmm genel davranış esaslarından birisim teşkil 
etmekte, zaman ve mekanın gerektirdiği koşullara göre gelişmeci ve 
hanîfî. karakter göstermekte ve hadlerle ilgili olmayan bütün işlerde 
müslümanların davranışlarını kapsamına almaktadır. Sözgelimi 
Allah Teâlâ imanlı bir kadına dış giysi giymesini emrederken ondan 
içinde yaşadığı beldenin yaygm örflerine uygun olarak hareket 
etmesini istemiş ve şöyle buyumuıştur: "'öi^ji: O ^ J ^ J C) J ^ ' •^^' , 
"Onların tanınmaları ve (tanındıkları için de) incitilmemeleri için 
en elverişli yol budur. "̂ ^̂  Görüldüğü gibi âyette tanınıp bilımnekle 
eza görme arasında doğmdan ilişki kumlmaktadır. Buradan 
hareketle ibadetlerle, hadlerle ve gaybî konularla ilgili olmayan 
hadis-i şeriflerin de örflere dayalı hadisler olduğunu söyleyebiliriz. 
Nitekim bu tür hadislerde helal ve haram konuları mevzu bahis 
edilmemiştir.Çünkü örfler değişime açık olgulardır \e çevre 
verilerini yapılarında taşıyan çevresel ümnlerdir; çevresel veriler de 
değişkenliğe açık hususlardır... Bundan dolayı "Maruf ve Münker" 
anlayışı; sabit olmayan, gelişmeci ve hanîfî bir anlayış olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

VASİYETLER VE TALİMATLAR ÜZERİNE 
Kitab ve Furkan'da yer alan "On Vasıyet'te zikredilen helal ve 
haramlarla ilgili vasiyetlere ve hadlere bağlı kahııak Allalı Teâlâ'nm 
nzasmı kazanmaya neden olurken bunlara kayıtsız kalarak aksi 
davranışlarda bulunmak da O'nun gadabma sebep olur. Sözgelmn şirk 
koşmak, aııne-babaya isyankar olmak tâküUk korkusuyla bebekleri 
öldümıek, fiıhşiyata ve zinaya düşmek, homoseksüel ilişkilerde 
bulunmak, evlenilmesi haram olanlarla evlemııek, haksız yere msan 
öldünnek, yetim malı yemek, ölçü ve tartıya vefasızlık emıek, -
standartlan üılal etmek-, yalan yere şahitlik eüııek, yemini bozmak gibi 
hususlar Allalı'm hadleri çerçevesinde teşrî alanına giren hususlardır. 

Allah Teâlâ tarafından gelen talimatlara nayet eünek, Allah'ın 
gadap veya nzası mevzu bahis olmaksızuı üısanlamı maslalıatmadır. 

Ahzab (33) : 59 . 
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Bunlaı-da herhangi bir sevap veya ceza varid olmaz. Bu tür hususlaı-
özellikle beürh bir tarihsel Icesit için Nebî (sav)'e gelen 
yönlendirmelerdir ve "ey nebî" W ^) dij'erek başlayan âyetlerdir. 
Bu âyetler, hadlerle veya aynî teşrîatla ilgili ohuayıp öğreticilik ve 
eğiticilik yönlü öğretisel âyetlerdir, başka bir deyişle bu âyetlerm helal 
ve haramlarla ilgisi yoktur. Şimdi öncelikle leşrî ile ta'üm arasmdaki 
farkı somut örneklerle görmeye çahşalmr: Bir adam bir başkasuiı 
öldürdüğü zaman katil yakalanacak ve devlet tarafından 
cezalandırılacaktır. Katihn adam öldümienin yasak olduğunu 
bilmediğini iddia etmesi cezadan kurtuhnasma yetineyecektir. Ama bir 
insan gıda konusunda sağlık öğretilerine uyanasa da ömeğin yediği 
bayat yoğurt zehirlenmesine sebep olsa devletin bu olaya tepki 
göstemıesine gerek j'oktur. Çünkü zelıirlenen şalııs sağlık kurallarına 
riâyet eünemesiiiin sommluluğunu zelıirlemnekle bizzat kendisi 
yüklenmiş ve ödemiş olmaktadır. Buna göre hadlerle ilgili âyetlerie, 
helal ve haram konulan birinci ömeğin içine girerken; öğretilerle ilgili 
âyetler (<y^ ^^^Vl ) de ikinci örnek içine giımekledu-. TaUmatlarla ilgili 
âyetlerden birkaç tanesi şöyledir: 

" ( i ja . j j j i c . i l i j j j l C J L ; = J . O ^ LU-I U ^ 

"Ey nebî.l eşlerinin rızasını gözeterek Allah in sana helal kıldığı 
şeyi niçin kendine haram ediyorsun. Allah çok bağışlayan ve çok 
esirgeyendir. ""^ 

j S a . j J j j S « I 6 I ( j jJUia l ^ j j Uüll iLıaJl j j j i J d k l j j V ( ^ 1 1^1 b 

" ^ U ^ " ^ "j7y figjjfj eşlerine söyle eğer dünya dirliğini ve süsünü 
istiyorsanız gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de, sizi güzellikle 
salayım. ""^ 

İ ı l j UjJill ^JAJI dj^JI y^J)l\ ^ d^ (_s:ia. J .Jİ 4 j j j l , J ^ j l £ u 

ji> - ^ I j » > V I ^ji , "Yeryüzünde ağır basıp iyice kökleşinceye 
kadar hiçbir nebiye esir .sahibi olmak yaraşmaz. 

f * Talırim (66) : 1.' 

™ Ahzab (33) : 28 . 

^ ° Enfal ( 8 ) : 67. 

••2M 
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Açıkça görülmektedir ki yukarıdaki âyetler muayyen bir tarihsel 
dönem için veya şalısî bir tasarnıf için Nebiye (sav) özel olarak 
imniştir. Ayrıca hitabın ey nebî şeklinde gelmesi de dikkatten 
kaçırılmamalıdır. Sözgelimi tahrîm âyetiyle ilgili örnekte Nebî (sav) 
hanımlarım menmun etmek için birtakım şeyleri kendi nefsine haram 
etmiş, sonuçta da Allah Teâlâ bu davranışından dolayı nebî%\m 
kınamıştır. Ancak bunda herhangi bir sevap ya da azap sonucunu 
doğuracak bir sonımluluk söz konusu olmamıştır. Ama eğer âyet 
"Ey Rasül niye Allah'ın helal kıldığını haram ediyorsun..." 
şeklinde gelmiş olsaydı Hz. Peygamberin (sav) helal olan bir şeyi 
şahsı isteksizliğinden değil teşrî açısından haram kıldığı anlamma 
gelir ve bu taktirde de risâlet görevi şüphe ve şaibelere bıılaıvmş 
olurdu. Aslında bu husus gösteriyor ki Hz. Peygamber (sa\) 
risâletin tebliğinde masum olduğu gibi Çünkü Hz. Peygamber 
Rabbin'den aldığı "Kur'an" yani nübüvvet emanetini eda etmede de 
masumdur. İşte Hz. Muhanmied'in ismet sıfatı hiçbir yoruma 
meydan vermeksizin bu noktada gizlidir. 

Kısaca söylemek gerekirse teşrî açısından hadlerde ve 
vasiyetlerde helal ve haram söz konusu olmakta ve sonucunda da 
sorumluluk gündeme gelmektedir. Ama eğitim ve öğretim açısından 
olan emirlerde herhangi bir helal ve haram hükmü söz konusu 
değildir. Buna bağlı olarak herhangi bir sevap ya da azabı 
gerektirecek mesuliyet de söz konusu değildir. Ancak şu kadarını 
söylemeliyiz ki bu eğitsel maksatlı â>'etlere uygun hareket etmek 
kuşkusuz insanın maslahatı için yararlıdır. 

SÜNNET 
" ili j S J j "ili JŞ.JJ j l S 'Al.^ ili J _ ^ j ^^ ^ j l £ M\ 

^j^" , "Andolsun Ra.sûlullalı'ta sizin için, Allah'a ve ahiret 
gününe kavuşmaya inanan ve Allah 'ı çokça zikredenler içm en 
güzel bir örnek vardır. 

^ ' Alızab ( 3 3 ) : 2 1 . 
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İki şey bıraktım, onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalâlete 
düşmezsiniz: Allah in Kitab i ve Rasülünün sünneti" (Muvatta) 

" A J L ^ A H O J ı - ıüSil c u i j l ^ 1 V I " , "Haberiniz olsun ki bana Kitab ve 
beraberinde misli verildi. Kitab ve Sünnet yani "Risâlet". 

Sünnet gibi çok önemli ve hassas bn konuda araştınnanm 
öncelikle şöyle bir sorudan hareket etmesi gereklidir: 

Acaba Nebî (sav)'in kendilerine usûl denen hadler, ibadetler ve 
gayb konularına ilişkin olmayan hususlardaki sözleri, tutum ve 
davranışları vahiy midir? Yoksa ictihad mıdır? 

Bazı kimseler, " t j ^ j j ^s^j VI JA J ı> S^. W , "O, 
hevadan konuşmaz, (konuştuğu) vahiyden başka hir şey 
değildir. âyetini delil olarak kullanırlar ve Nebî'nin (sav) 
yaptığı her şeyin vahiy olduğunu söylerler. Araştınnacımıza göre ise 
bu âyetin ilgih konuya dayanak j'apılması asla caiz değildir. Zira 
ona göre 4. âyetteki "hüve" ( j * ) zamiri, özellikle ve tek başına 
indirilen Kitab'a racidir ve bir önceki âyette geçen "yantıkii' (6^) 
fiilindeki gizli zamirin kendisine ait olduğu Nebî (sav)'le hiçbir ilgisi 
yoktur. Ancak şu kadarı var ki Nebî (sav)'in sözlerinin ve 
davranışlarının hevaya yenik düşmemesi ve hevasıyla hareket 
etmemesi peygamberlik vasıflarmdandır. Ayrıca "ve mâ yentıku 
ani'l-hevâ" âyetinin Hz. Peygamber'in (sav) şahsî gidişatının ve 
sözlerinin değil bizzat vahyin sorgulandığı ve şüphe konusu edildiği 
Mekke döneminde indiği hususu da göz önünde tutulmalıdır. 

Sünnetd Nebeviyye diye teknik anlamda ıstılahlaştınlan terim, 
bir nebî ve bir insan olarak Hz. Pej-gamber'in (sav) hayatını 
karşılamaktadır... Peygamber hayatını vakıalar içerisinde yaşamış, 
hatta gerçeklerle tamamıyla bütünleşmiştir. Ömrünü vehim 
âlemlerinde geçirmiş biri değildir o. Allah'ın kendisine ikramda 
bulunduğu vahiy nimetij'le birlikte milâdî yedinci asırda, Arap 
Yarımadasında, bu yarım adayı çevreleyen bütün coğrafî, tarihî, 

282 
N e c m (53) : 3A. 
Ebû Dâvûd, Sünnet 5 ; Ahmed, IV, 131. 
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kültürel ve siyasî şartlarla omuz umuza yaşadı. Sahabeden Nebî'nın 
(sav) hadislerini vahiy olarak kabul ettiklerine dair hiçbir haber 
kesinlikle gelmiş değildir. Nebî'nin (sav) bizzat kendisi, vahyin 
dikkatle tedvin edilmesini emrettiği halde kendi sözlerinin bir araya 
getirilmesini istemiş değildir. Bu konuda âlimlerin bunun sebebini 
vahiyle hadislerin karışmasına engel olmak şeklinde zayıf ve 
mazeretvârî söylemlerle açıklamaya çalışmaları doğrusu mantıkî 
açıdan kolay kabul edilebilecek bir şey değildir. Bir defa " tlP-" b' 
j J i i L J AJ Ulj JSAJI" , "Zikri Biz indirdik, onun koruyucu da 
Biziz"^^'* diyen Allah Teâlâ'nm bu âyetini ilk bilen Nebiden (sav) 
başkası değildir. Sahabe vahyi tedvin etmeye son derece hırslı 
olmasına rağmen Kitab'ın toplanması ve tedvin edilmesi işi 
tamamlandıktan sonra bile hadisleri bir araya toplamaya 
yönelmemişlerdi. 

Hadislerin toplanması işini bizzat Nebî (sav) yapmamış olduğu 
gibi ardından sahabe de 3'apmış değildir. Çünkü onlar hadisin 
tarihsel bir aşama olduğunu; sümietin ise Nebî'nin kelamı 
olmadığını biliyorlardı. Eğer durum böyle değil idiyse geriye kabul 
edilmesi gereken tek bir sonuç kalmaktadır ki o da şudur: Haşa Nebî 
(sav) ve ondan sonra da sahabiler hadisi tedvin etmeyerek 
müslümanları bir şaşkınlık ve kargaşa ortamına itmek istemişlerdir. 
Üstelik hadisi tedvin edilmemiş bir dinin tamamlamuış olması nasıl 
kabul edilebilir? Bu durumda "^^.^ ^ ^ ^ 1 (»j^i" , "bugün sizin 
dininizi ikmal ettim"^^^ diyen âyetin ne anlamı kalacaktır'.' 

Nebî ve sahabenin hadise karşı takındıklan konum, nübüvvet ile 
dehâ arasmdaki temel farkın derin bir şekilde anlaşılnıasma 
götürmektedh-. Hz. Muhammed (sav) bii" nebîdü-, o bir dâhi veya buna 
benzer bir kimse değildir. Hz Muhammed (sav) kendisindeki valuy 
yönünü, yani nübüvvet ve risâleti biüyor ve bu özelliğuıin yamnda nisbî 
ve objektif hakikat âlemine nüfuz edebilmek için de mutlak âlemle 
ilişkiye geçiyordu. Bıma karşılık dâhi, belirli maddî ve manevî koşullar 

Hıcr ( 1 5 ) : 9. 
' " Maide (5) : 3 . 

136 



altmda yaşadığı asmıııı bir ürünüdür, bu yüzden de ister msaiılar kasıt 
altma alsınlar, isterse de kendisi kaydettirmiş olsun dâhınm sözlen ve 
tutumlan ne olursa olsun tarihsel karekter taşmıak zomndadır. Tanlısel 
olduğu için de zaman içerisinde lıayatm gelişimiyie paralel olarak vakıa 
onu aşar ve geçer. 

İslâmda iki kump vardır, birisi nıutiak kuüıptor ki Allalı Teâlâ'dır. 
Bu kutup Allah Teâlâ'nın düzenlemesiyle valıyedilen Kitab'la temsil 
edilii", yani nübüvvet alanında müteşâbih, risâlet alanında da hadlerle 
ifade edilir. Öteki kutup ise İslâmın nısbî kutbudur ve o da sünneti 
itibariyle Nebî (sav) tarafiiıdan temsil edihnektedir. Nitekmı Hz. 
Peygambei" mutlakı, başka bir de3'işle risâlet alanındaki hadleri almış 
ve onlan kendisinin yüzj'üze bulunduğu nisbî hakikat âlemme 
dönüştümıüştür. Kuşkusuz Hz. Muhammed'üı (sav) peygamber olarak 
gönderilmesinden önce pek çok nübüvvetler ve risâletler göndenlııiişür. 
Bunlann hepsi İslâmda birbirlerine bağlı halkalan teşkil ederier ve Hz. 
Muhammed (sav) de bunlann en son halkasıdır. ?^ j»̂  ^ ^ ^ 1 ^jJl 
Liıi j ^ V I c j j ^ (4?^ c±i^j" ^ "Bugün size dininizi ikmal 
ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslama 
razı oldum"^^^ âyeti hadlerle ilgilidir ve âyetin sadece bir kısmıdır. Bu 
özelliği sayesinde İslâm bütün zamanlarda ve mekanlarda geçerlidir, 
çünkü mutlak, olanla, yanı Kitab'la bağlaııülıdır ve birbirini izleyen 
tarilısel koşullar ve aşamalarla etkileşim ve işbirliği içine girebıhnekte ve 
aşamalann tamamında belirli bir toplumu ve belirli bir medeniyeti 
oluşturabilmektedir. İşte Hz. Pej'gaiııber'in (sav) ve sahabenin mebde 
ve mutlak olan valıym korunmasmda ve onun kayıt altma alınmasmda 
neden bu kadar lıırslı olduklanmn altmda yatan esas sebep budur. 
Bunun dışmda kalan hususlar ise zaman içerisinde insana bırakılmıştır. 
İslâm'da kesinlikle önceden aj'arlanmış hazır şablonlar ohnadığı gibi 
tariliin hareketini durdurmak gibi bir düşüncesi de asla söz konusu 
değildir. Üzülerek söylemek zomndayız ki geçmişte Hz. Peygamber'le 
(sav) salıabenin bedelim ödedikleri işuı tam ortasma şuııdı biz düşmüş 
bulunmaktayız. Neticede biz tarihi dondurduk, onu kendi ellerimizle 

Maide (5) : 3 . 
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olgunlaştırdık ve biçtik. En önemli sıfatı olan "lımîfîlik" özeli ığmı 
îslâın'dan kaldırıp attık: 

"(.\jLa. j j i i l l <1 j ; . ^ k . ı İ l i İJAU . J İ VI I j j - I U j " , "Oysu kendilerine dini 
yalnız Allah'a has kılarak ve hanifler olarak kulluk etmeleri 
emrolunmuştu. 

Şu halde simnet-i nebeviyyeım Nebî (sav)'den sadır olan söz, fiil 
veya emir, nehiy olarak tanımlanmış olması hatalıdır. Çünkü böyle bir 
tanun Nebî'nin (sav) bizzat kendisi veya salıabilennden herhangi biri 
tarafindan yapılmış değildir. Durumun böyle olması ortaya konan 
tanmıı kabul veya redde açık hale getirmektedir. Bize göre bu tanun 
İslâmm ortadan kaldınlarak üzerine güzel kokular üflenmesine, dipdiri 
ruhunun donuklaştınimasma ve devrimci cevherinin kaybma neden 
ohnuştur. Nitekim İslâm teşrîinm esası Kitab ve Sünnettir; Kitab ve 
Hadis değildir. 

Şu halde Sünnet, hadlerle ilgili hususlarda Allah'ın hadlerinden 
dışan çıkmadan Ümmü'l-Kitâb hükümlerini kolay lıkla ve doğal akıcılığı 
içinde tatbik etme; hadlerin dışmdaki konularda da örfi ve yerel 
(merhalî) hadler koyma yönteıradır. Bunları yaparken de içinde yaşadığı 
hakikî âlemi, zaman, mekan ve nesnel şartlan mutlaka dikkate ahnış ve 
" j ^ l ^ Aıjii V j j-ull ^ i ı l a j j j" , "Allah sizin için kolaylık ister zorluk 
istemez"^^^ ; "cj=>-1> jj^l J cK?- W , "O, dinde size herhangi 
bir güçlük yapmadı "̂ ^̂  âyetlerine dayanımşür. 

Sünnet, Arapçada kolaylıkla yürümek ve akmak anlamlanın taşıvan 
sen-ne (u") fiilinden gelmektedir. Araplann mâün mesnûn (öy^ »M 
sözünü söylerken de kastetüklea-i suyun kolaylıkla aktığım anlaünaktır... 
Nitekim Nebî'nin (sav) yedmci asırda Arabistan yanmadasmda yaptığı 
şey, İslâmm belirli bir tarihsel merhalede sergilediği etkileşmıın ilk 
ihtimali olmuştur. Tabiki bu seçenek, tek ihtunal olmadığı gibi en son 
ihtimal de değildir. Kaldı ki Hz. Muhammed (sav), nebîlerm ve 
rasüllerin sonuncusu olması hasebiyle kıyamete kadar risâlet ve 

' " B e y y i n e (98) : .5. 
Bakara (2) : 18.5. 

' * ' H a c ( 2 2 ) : 7 8 . 
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nübüvvetin derinliğini ve canlılığuu korumak için bundan başkasmı da 
yapacak değildi. Risâleti hadler üzerme kurulu ohnası sayesuide 
kendisine içtihat yapma izni vailen biricik Rasül de yine 
Hz.Muhammed (sav)'dir.. Zira o, son rasüldür, bunun içm de msanlann 
Rasülden sonra ictihad yapmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Çünkü 
İslâm Allah'm hadleri çerçevesinde hareket eden msanî bir teşrîdir. 
Tarilıte bu dersi Ömer b. Hattab gerçekten çok iyi kavramış bir insan 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Buradan hareketle sünneti Risâlet Sünneti ve Nübüvvet Sünneii 
olmak üzere iki ana gmba ayımıamız oldukça mümkündür. Dalıa önce 
de sözünü ettiğimiz gibi nübüvvet ilüııdir; nsâlet ise çeşitli hükümlerie 
talmiatlardır. Buna bağlı olarak itaat etine, risâlet konulan için gündeme 
gelirken, nübüvvet için mevzu balıis obnamaktadır. Bu tesbite Kitab'ta 
"rasüle itaat edin edin"^^" (öj^J^ ' j^^'j) şeklinde pek çok âyet 
geça-ken "nebiye itaat edin" sekimde tek bir âyetm geçmemesi de 
delâlet etmektedir. Öte yandan nübüvvet makammm büraik bir övgüye 
mazliar olduğu görülmektedir: " t ^ l ^ i l J " , "şüphesiz 
Allah ve melekleri Nebiye salât ederler 

RİSÂLET SÜNNETİ: 
Risâlet süiıneü içinde öncehkle hadlerin, ibadetlerin, ahlak ve 

öğretilerin yani talimatların arasını kesm ve net çizgilerle ayımıamız 
gerekmektedir. Nitekim bazen "ey nebî" W ^} lıitabıyla özellikle 
Nebî'ye (sav) has birtakım emir ve valny leniı geldiği göriibnektedır. Bu 
nevi âyetla- helal ve harama konu olmazlar. Çünkü itaat etme talebi 
"Allah'a ve Rasülüne itaat edin"; "Sizin için Allah Rasülünde güzel 
bir örnek vardır" gibi âyetlerde de göriildüğü üzere risâlet makammös. 
ortaya çıkmaktadır. Dalıa önce de söylendiği gibi bu tür âyetlerde 
"nebî" lafzuıuı geçmemiş olduğuna dikkat edihnelıdır. Bu noktada ıkı 
çeşit itaatin çizgilerini ıietleştimieliyiz: 

'̂̂  Mesela bkz. Al-i İmran ( 3 ) ; 32, 132 ; Nisa ( 4 ) : 59 ; Maide {5): 92; Enftıl ( 8 ) : 1, 20, 
46 ; Nur (24) : 54, 56 ; Muhammed (47) : 33 ; Mücadile (58) ı 13 ; Tegabun (64) :' 
12. Ayrıca bkz. Şuara (26) : 107-108 ; 125-126, 143-144, 162-163, 178-179 ; Nisa 
(4) : 64. 

Ahzab (33) : 56. 
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1- Allah'a ve Rasüle İtaat Edin-Birleşik İtaat ÂtUalI) 

Rasüle itaatin, Allah'a itaat etmey'e dahil edildiği itaat şeklidir 
dy^J> ili l,)*J=ılj" , "Allalı'a ve Rasüle itaat edin, 
umulur ki merhamet olunursunuz"'''' Allah Teâlâ diri ve sonsuz 
olduğu için ve Rasülüne itaat Allah'a itaatle mündemiç kılındığı için 
hem hayatında hem vefatından sonra Rasule mutlaka itaat 
edilmelidir. Bu itaat; hadler, ibâdetler ve ahlak yani "sırât-ı 
müstakim" alanında gereklidir. 

Ömeğin Nur sûresinin 31, âyetinde ünımü'l-kitâb'a dair 
anlatılan had, kadının kn'afetiyle ilgili en alt had halidir kı bugün 
buna iç kıyafet adı verilmektedir ve Hz, Peygamber'in (sav) 
"Kadının yüzü ve eli hariç bütün bedeni avrettir" sözü ise örtü 
konusunda en üst haddi koymuştur. Bu dumiııda bu hadise itaat, 
mezkûr âyete itaat etmekten daha az değerli olmayacaktır. Kadın 
sokağa anadan doğma çıktığı zaman kıyafet konusundaki Allahin 
haddine tecavüz etmiş; yüzü ve elleri örtülü olarak çıktığı zaman ise 
Rasülüllah'm hadlerinden dışarı çıkmış olacaktır. Şu halde 
müslüman kadının kıyafeti, örf dahilinde -toplumsal zevk 
kapsamında- iç kıyafetle yüz ve elleri dışındaki bedenim örtmekten 
ibarettir. 

Namaz konusunda da Rasule itaat etmek Allah'a itaat etmek 
demektir. Nitekim Peygamberimiz " ^ j ^ h ^ ' J ^ " , "Beni 
nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de öyle kılın "'"''•' 
buyurmuştur. Müslüman bir insan, Allah rızası için namaz kılsa 
ama bu namazını Rasülün bize öğrettiği şekilde küniasa namazı 
reddedilir. Onun öğrettiği gibi kılsa, ama Allah içm kılnıasa yine 
namazı merdud olur. 

Nebî'den (sav) şu söz rivayet edilmektedir ve bizim bu hadisi 
çok iyi kavramamız gerekmektedir: " u j,!^l..ıJ A J ^ J I IJJJAI 

4jjixJl ^ ıjl" , "Hadleri müslümanlardan gücünüz yettiğince 

Al-i İıman (3) : 132. 
Buhârî, Ezâıı 18, Edeb 27 , Âhâd 1; Dârimî, Saiât 4 2 ;Alımed,V,53. 
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savın, bu konuda müslümanın lehine bir çıkış yolu bulduysanız, 
bırakın onu gitsin. Çünkü imamın af konusunda hata etmesi, 
haksız yere ceza vermesinden daha hayırlıdır"'''"^ Cezalar içinde 
Allah'ın hadleri en üst had hallerini temsil ettiği için Hz. 
Peygamber tatbiki konusunda son derece hassas ve dikkatli olmuş, 
hatta özellikle zina suçuyla ilgili haddi tatbik etmemek için gayret 
sarfetmıştir. Konuyla ilgili Mâiz kıssası hatırlamnalıdır. Nitekim 
Hz. Peygamber (sav) ona "belki sadece öpmüş.sündür. belki sadece 
dokunmuş sundur veya sadece bakmışsmdır" gibi sözler söyleyerek 
adeta itirafını geri alması için teşvik etmiştir."^'^ 
2-"Allah'a itaat edin, Rasüie İtaat Edin" -Ayrık itaat (̂ Ĵ -̂ il-il Â^̂ ÜJ) 

Bu başlık altında da Kitab'taki şu âyetleri inceleyeceğiz: 

, "Ey iman edenleri Allah 'a itaat edin, Rasüle ve sizden olan 
emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir konuda anlaşmazlığa 
düşerseniz: Allah 'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah 'a 
ve Rasüle götürün. Bu daha iyidir ve sonuç bakımından da daha 
güzeldir. ""^^^ 

" ^!>UİI u ı J c LaJİ I j ^ l i ^jti I J J Û S - I J J _ ^ j l l I jr^U j İıl 1 j 
oi^^" , "Allah'a itaat edin, Rasüle itaat edin ve dikkatli olun. (Size 
gösterdiğimiz yoldan) dönerseniz bilin ki Rasülümüze düşen 
açıkça uyarmaktır. "'^^ 

Dikkat edilecek olursa burada Rasüle itaat Allah Teâlâ'ya 
itaatten ayrı, munfasıl olarak geçmekte ve itaat fiili ayrı ayrı 
zikredilmektedir. Bu incelik, Rasül'e ölümünden sonra değil o 
hayattayken günlük işlerde ve yerel hükümlerde itaat edilmesi 
gerektiği konusuna işaret etmektedir. Bu tür itaat içerisine 
Rasûlüllah'm bir devlet başkanı, bir kadı ve bir askeri kumandan 

Ebû Dâvûd, Salât 114 ; Tirmizj, Hudûd 2. 
' '"Bkz . İbnü'l-Esîr, Câmiu' l -Usûl , HI, 526 . 
^'^Ni.sa (4) :.59. 
^" Maide ( 5 ) : 92 . 
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olarak aldığı kararlar da girmektedir. Aynı şekilde RasüliUlâlrm 
(sav) Arap örflerine tâbi olarak gündelik hükümler üzerine verdiği 
kararlar, 3'eme, içme ve giyinme ile ilgili hususlar da bu çeşit itaatin 
kapsamı akındadır. O tüm bu alanlarda Allah'ın hadleri 
çerçevesinde ve bu çerçeveden dışarı çıkmamak ka^'dıyla hareket 
etmekteydi. Tüm bu durumların şekil açısından değil, muhteva 
açısından çağdaş bir anlayışla anlaşılması gerekıuektedir. Şa\et 
Rasule itaat, önceki şıkta olduğu gibi Allah'a itaatle mündemiç 
olarak beraberce zikredilseydi ve ardından da "sizden olan emir 
sahiplerine" ifadesi getirilmiş olsaydı bu taktirde emir sahipleri de 
yeryüzünde Allah'ın temsilcileri ve bilfiil halifeleri olacaklardı. 
Oysa "sizden olan emir sahipleri" ifadesi kendilerinden olup ölmüş 
idarecileri değil, canlı ve hâlâ yaşamakta olan emir sahiplerini 
kastetmektedir. Çünkü insan yeryüzünde Allah'm halifesidir, yoksa 
hakimler değildir. 

DEVRİMCİ MÜCADELEDE VE DEVLET KURMADA 
S Ü N N E T İ NEBEVÎ 

Fakihlerin hemen bütün lıimmet ve gayretleri kaü bir yöntem kullanmak 
suretiyle ele aldıklan teşrî konulara odaklanmıştır. Bu r-aklaşmı da 
hükümlain sabit hale gelmesine (.»ı^^J' ' • ^ ' ) , taıih hareketinin 
donmasma ve Araplann ve Müslümanlann salıip olduklan devıimci 
aıhun söımıesüıe neden olmuştur. Oysa İslâm, hayatm bütün yönlenin 
kapsayan şalısî, iktisadî, içtimaî, siyasî ve kültürel ... üim alanlarda 
genel bir inkılâbı temsil eden bir dindir. Kuşkusuz bir ınkılab çeşitli 
iınkanlarla, insanlarm sergiledikleri davranışlarla, ilâlıî bir yöntemle ve 
msanî bir ictihadla gerçekleşir. Eski insanlık medemyetmuı beşiği olan 
Ortadoğu bölgesinin kadim tarılü bunu göstennektedir. Zira bu 
medeniyetlerin yıkıhnası dışardan birtakmı harici düşmanlar tarafından 
gerçekleşiyordu. Omeğiıı Büyük İskender İran'a saldırdığmda İran halkı 
kendisini selam ve saygıyla karşılamıştı. Çünkü İranlılar zulüm altında 
yaşıyorlar ve kendi başlanna idarecilerine karşı ko^anuyoriardı. Eski 
insan topluluklarma sirayet eden zelillik ve kölelik onlan aczıyet içme 
düşünnüştü. Bu olgu bize kadun tanlıi. derinlikle incelememiz 
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gerektiğini İmtırlatmaktadır. Yani tarilı neden kadim halkların 
idarecilerine karşı gerçekleştirdiği devrimlere tanık ohnamıştır da 
çoğunlukla çöküşler haricî savaşlar neticesinde vuku bubmıştur'.' 

İslâm insanlık tarihinin fiili olarak gerçekleşen en büyük ve en 
kapsamlı devrimidir ve devrimin şu üç şartını yerme getınnıştir: a) 
Devrimci değişikliğe imkan veren objektif şartlar, "kader" b).Bu 
şartların şuurlu olarak kavraımiası, "kaderi anlamak ve bilgi" c) 
Devrim aracının oluştunilması, "şuudu kaza". Tarihteki bu seçkin 
rol Müslüman Araplara nasip olmuştur. Çünkü olgun bir devrim 
çerçevesi içerisinde ilk en büyoik ve en kapsamlı devrimin önderiıği 
onların omuzlarında yükselmiştir. Devrimin ardından medeniyet 
karakterli bir devlet kunnuşlar ve bölge halklarını sömürgecilik 
ateşinden özgürlüğe çıkarmışlardır. Belki de İslâm fetihlerinin 
süratle gerçekleşmesinin altında bu husus yatmaktadır. Nitekim 
bölge halkları İslâm fetihlerini olumlu ve selam duruşa geçecek 
kadar sıcak karşılamışlardı. Örneğin Hrıstiyanlık Roma 
İmparatorluğunun sonunu getımıesi şöyle dursun bir diğerini 
kunnuş ve önceki Roma İmparatorluğunun putperest çerçevesi 
içindeki fomıunu yeniden ihya etmişti. Bütün bunlar düşünülünce 
sünnet-i nebeviyyenm neden insanlık tarihindeki en kapsamlı 
devriminin lügati olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. 

Burada akıllara şöyle bir som gelebilir: Acaba Allah Teâlâ bu 
şerefli yükü niçin bir başkasına değil de Araplara tahsis etmiştir? 

1- Yedinci miladi asırda Arap kabileleri köklü bir siyasî ve 
merkezî nizamın bulunmadığı bir ortamda bedevi hayatı 
sürüyorlardı. O dönemde Arabistan Yarımadasında merkezi ve 
siyasi bir otorite buluımıamaktaydı. Hicaz bölgesindeki Mekke ve 
Medine (Yesrib) gibi şehirler ise ticaret merkezi konumundaydı. 
Araplar komşu devletlerin dummlarmı iyi bildikleri gibi bu 
devletlerin yaptıkları saraylar, mabetler ve spor tesislerinden de 
bütünüyle haberdardılar. Onlar yine biliyorlardı ki yapılan bütün bu 
işler, zoria boyun eğdirilmiş kölelere yaptırılıyordu. Aslında Araplar 
bu tür işleri zihinlerinde kölelik olgusuyla irtibatlandırdıkları için el 
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işlerinden nefret ediyorlardı. Araplar da biliyorlardı ki Rumlar ve 
Farsîler medeniyet ve askeri alanda kendilerinden ileri 
seviyededirler. Fakat onlar yine bılij'orlardı ki bu iki devletin 
halkları da itaatkar kölelerden oluşmaktadır. İşte bu viizden Hz. 
Muhammed (sav) kendilerine risâleti getirince şaşırmışlar ve şöyle 
demişlerdi; ü^j^'< c > ü ' j ^ ' J j p J ^ J , "Bu 
Kur'an iki kentten büyük bir adama indirilmeU değil miydi 
dediler"''^'' Âyette geçen iki kentten kasıt Rum ^e İran'dır, yoksa 
yaygm kanaatin aksine Mekke ve Taif değildir. Çünkü Araplann 
gözünde Rum ve İran Kur'an'la karşılaşmaya kendilerinden daha 
ehillerdir. Bu yüzden Allah Teâlâ önceki âyetin ardından şöyle 
buyurur; '^j ı-^^^j f̂ ' , "Rabbinin rahmetini onlar mı 
bölüştürüyorlar? "^'^ 

Arapların kölelik olgusuna karşı konumları pozitif yönde 
olgunlaşmıştır. Çünkü Arapların çoğu müesseseleri, çalışma 
tezgalıları ve özel ordusu olan herhangi bir kölelik nizamına boyun 
eğmemiş ve itaat etmemiş hür insanlardan oluşmaktaydı. Eğer msan 
köle olarak doğar, yaşar ve köle olarak da ölürse aynı şekilde o 
insanm evladı ve torunları da böyle yaşarlar. Sonuç tam anlannyla 
bir çeşit acizlik noktasına varır ki artık insan kendi hürriyetini bile 
savunamaz hale gelir ve kaderine boyıın eğmiş ve teslim olmuş 
itaatkar bir seviyeye düşer. Bu çeşit insanların herhangi bir devrimin 
önderliğine güç yetinneleri mümkün değildir. Çünkü bu insanlar bu 
arada özgür düşünce melekelerini de yitinnişlerdir. Aslında bu 
tespitler Kitab'm ü^jV! a j ^ , "öncekilerin kanunu" dediği yasalardır 
ama Hz. Muhanmied'in (sav) peygamber olarak gönderilmesinden 
sonraki insanlann kanunu artık bu olmayacaktır. 

İbn-i Haldun köleliğin sonuçta varacağı nokta hususunda şunları 
söyler; Yaratılışına konan halife olma isteği gereğince uısan doğal 
olarak önderdir. Ancak bu önderlik doğasına hakim olunur, galip 
gelinirse ve izzeti domğundan aşağılara doğm dizginlenirse; o kimse 

' " Z u l ı ı u f ( 4 3 ) : 3 1 . 
™ Zuhruf(4 ,3) : .32 . 
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tembellik ve aşağılığa yönelen sünepe bir insan haline gelir. Çünkü 
artık o kimse, kölelik sebebiyle başkalarının bir aleti ve kendi başına 
ayakta duramayan, başkalarına bağımlı ve güdümlü bir hale 
dönüşmüş olur.^°° 

2- Arap Dilinin asil ve köklü bir dil olması. Arapça vahyin ınış 
sürecinde açıklığın zirvesine ulaşmış ve bu durum Kitab'ta 0 ^ 
üi^ , "apaçıkArapça" deyişiyle ifade edilmiştir. 

3- Nebîlerin ve Resullerin sonuncusu, şehirlerin anası (ümmü'l-
kurâ) Mekke'den gönderilmeliydi. Bunun için Hz. İbrahim oğlu 
İsmail'i şehirlerin anası Mekke'de bırakmıştı. Çünkü son 
peygamberin kendi nesillerinden çıkması gerekiyordu. 

HADİS VE HADİSİ ANLAMA KEYFİYETİ: 
Sünnet-i nebeviyyeyi çağdaş bir tarzda anlayabilmek ıçın hadislerin 
harfi olarak değil de içerik olarak anlaşılması çok önemli bir 
husustur. Aşağıdaki örnekler konunun daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacaktır; 

1-SakaI ve Giysi: 
Nebî (sav) Arapların kıyafetini giymekte ve sakalım Arap 

âdetlerine göre bırakmaktaydı. Hem kıyafetinde hem sakalında onun 
çağdaşı Araplardan hiçbir farklılığı buluımıamaktaydı... O halde 
buradan şu çağdaş anlayışı elde edebiliriz; Müslüman millî 
kıyafetini giymelidir, kıyafet ve sakal düzenlemesi de millî olmalıdır 
ve bunda herhangi bir sakınca da bulumnamaktadır. Nitekim bu 
sünnet, millî şuur konusunda büyük bir ders vennektedir. 

2-Hurma yemek-Süt içmek: 
Nebî'nm (sav) yiyecek ve içeceği çoğunlukla hurma ve süt ıdı. 

Her iki gıda maddesi de Arabistan Yarımadasının temel ziraî ürünü 
olarak elde ediliyordu. O halde buradan da müslümanın kendi 
ülkesinde üretilen yiyeceği yemesi gerektiği sonucu rahatlıkla 
çıkmaktadır. Aynı şekilde bu şık da ülke bütünlüğü konusunda 
önemli bir ders konumundadır. 

İbn-i Haldun, Mukaddime, thk. Ali Abdulvahid Vâfî, I, 204. (HU) 
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3-Misvak kullanmak: 
Nebî (sav) ağız ve diş temizliğini sağlamak amacıyla misvak 

kullanırdı. Misvak Arak adlı bir ağaçtan elde edilen bir araçtır ve 
söz konusu ağaç da Arabistan Yarımadasında mevcut olan bir 
ağaçtır. Kendisi yaşadığı dönemde bol bulunan bir araçla ağız ve diş 
temizliğini gerçekleştimiişti. O halde misvak süimetının çağdaş 
anlayışına ulaşmak istiyorsak Peygamberimizin Müslümanları 
mevcut olan araçlar çerçevesinde ağız ve diş temizliğini sağlamaya 
teşvik ettiğini söylemeliyiz. Görüldüğü gibi bu süimet de sağlık 
konusunda gerçekten büyük bir derstir. 

4-Hilali Gözlemek: 
Ay şekilleri insanlara vakitleri öğreten kâinat yasalarıdır. Bir 

ayın çıktığını, yeni ayın girdiğini Ay hareketlerine bakarak 
anlayabiliriz. Ancak astronomi ve uzay alanındaki bilimsel 
gelişmeler Ay hareketlerini kolaylıkla izlemeyi mümkün kılmaktadır. 
Elbette Nebî (sav)'in yaşadığı dönemde bu tür imkanlar olmadığı 
için Ay hareketleri çıplak gözle izleniyordu ve bu yüzden ramazan 
ayıyla ilgih olarak ""^jj hj^h '^jj ^j^_y^" , "Hilali 
gördüğünüzde oruca başlayın, (yeni) hilali gördüğünüzde de 
bayram yapın"^°' buyaırmuştu. Şu halde Ay hareketlerim çıplak 
gözle izlemek yerine mümkün ve daha kolay olan diğer araçlarla 
izlemekte herhangi bir sakınca söz konusu olamaz. 

Nebî (sav)'in hadlerle ibadetlerin dışındaki davranış ve sözlerinin 
mutlaka bu anlayış doğmltusunda araştırılması ve incelemuesi 
gerekmektedir. Nitekim Peygamberimizin davranış ve sözlerine 
millî, çağdaş ve sahih toplumsal içerikler damgasını vumıaktadır. 
Bu tesbiti göz önünde bulundurduğumuzda, Nebî (sav)'in " '-^^ 
i J * ı j ^ '-^^ t > j A a ^ l A j i ş i J ü ' ' , "Ben müsamahakar 
haniflikle gönderildim. Kim benim sünnetime muhalefet ederse, o 
benden değildir" sözünün ne anlam ifade ettiğini daha lyı 
anlamaktayız. 

Nesâî , Sıyâm 8 ; Ahmed IV, 321 . Aynca bkz. Buhârî, Savm 5, 11 ; Müsl im, 
S ı y â m 4 , 7, 8, 17-20. 
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islâm alemindeki ilk fikir hareketleri Emevî asrmda şiddetli 
fetihlerin ardından ortaj'a çıkmıştı. Sonra bu hareketler Abbasi 
asrında hür fikir grubu denilen Mu'tezile'nın ortaya çıkmasıyla taç 
giymeye başladı. Nitekim Mu'tezile sahabenin kesin olarak ele 
almadıkları çeşitli meseleleri ortaya atmış ve sonuç olarak da 
fakihler bunları İslâm'dan ayrılma olarak değerlendinnişlerdi. 

Şu halde bu yaklaşımların neticesi olarak iki temel akım 
billuıiaşmış olmaktadır: 

Birinci akıma göre salrabe İslâmın anlaşılması ve tatbik 
edilmesinde tek şekildir ve Arabistan Yarımadasında Kitab'ı 
anlayanların ve tatbik edenlerin en hayırlısı onlardır. Bu yaklaşımın 
bir sonucu olarak bu akımın mensupları yönteme ve içeriğine 
bakmaksızın şiddetle ve ısrarla Nebî (sav)'in ve sahabenin sözlerinin 
aynîliğinı, harfîliğini, savunmaktadırlar. 

Öte yandan Mu'tezile, İslâmın içinden çıktığı asrın verileri ve 
problemleriyle karşılıklı etkileşim içerisinde olduğunu söyleyerek 
ikinci akımı temsil eder. İzledikleri yöntem gereğince bu akım 
mensupları aydınlatıcı, hür ve tenkitçi fikirler ortaya koyarlar. 
Üzülerek söylemek durumundayız ki birinci akınını zaferiyle 
sonuçlanan çarpışmalarm neticesinde ikinci akıma ait düşüncelerin 
çoğu kaybolup gitmiştir. Ö dönemden beri fıkıh ve sulta, sulta'nm 
tabiatına göz yummak suretiyle tek bir hendekte hüküm 
sürmektedir. 

KADIN VE İSLÂM HUKUKU KRİZİ 
İslâm, insanlar onunla hayat sürsünler diye mi geldi? Yoksa 
insanlar onun uğruna hayat sürsünler diye mi geldi? 

Yukarıdaki somnun cevabına geçmeden önce şu âyeti derinliğine 
düşünmeliyiz: " d)-^ V hi^ l t ^ ' LS^ ' oi^ ^ % ^ J 
j j A j V L>-lill J J S I t j ^ j jxiîll ı j j j l iüJ i l i , "Sen yüzünü hanif 
olarak dine, insanları üzerinde yarattığı Allah in fi t ra t ma çevir. 
Allah in yaratmasında hiçbir değişiklik bulamazsın. İşte dosdoğru 
din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. "^"^ Âyet İslâmın fitrat 

Rum (30) : 30. 
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dini olduğuna açıkça işaret etmektedir... Zaman ve mekana göre 
objektif şartlar doğrultusunda değişken ve hanîfî karektere sahip bir 
din... Bu yönüyle İslâm dini, insanlarm tabiat kanunlarıyla büyük 
benzerlik taşıyan fıtratlarıyla tamamen u^aım içerisindedir. Bunun 
için Allah Teâlâ âyette "Allahin insanları üzerinde yarattığı 
fıtrat" ifadesini zikretmiştir. İnsan tabiatlarıyla doğa kanunları 
arasındaki ujoım ve uygunluk da âyetin şu kısmıyla ifade edilmiştir. 
"Allah in yaratmasında hiçbir değişiklik bulamazsın ". Ardmdan 
da Allah Teâlâ "İşte dosdoğru din budur" demekle ve bu dimn 
hakimiyet ve kuvvete sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bundan 
sonra da çoğu insanın, insan tabiatının tabiat kanunlarıyla son 
derece uyum ve uygunluk içerisinde olduğunu bilmediğini "fcıkal 
insanların çoğu bilmezler" anlamındaki deyişle ifade etmektedir. 
Şimdi bu açıklamalar doğrultusunda jaıkandaki sorunun cevabını 
şöyle verebiliriz: İslâm, zaman ve mekan ne olursa olsun insan 
fıtratıyla uyum içerisinde olduğu için insanlar İslâmla hayat 
sürsünler diye gelmiştir. 

Fakat öncekilerden bize miras kaVdn fıkıh ve tefsir, teşrî alanında 
hadler üzerine kurulmuş İslâm dinine aynî hukukî düzenlemeler 
(teşrîât) gözüyle yaklaşmışlar ve böyle davranırlarken aslında İslâmı 
Hz. Musa'ya (as) gelen şeriat gibi değerlendinnişlerdır. Oysa onlar 
bunu yaparken şu gerçeği farketmemişlerdır: Hz.Musa'nın 
dönemindeki insanlar şümullü ve hadlerle çevrili bir anlayışı 
bütünlüğüne kavrayacak durumda değillerdi. Bu şlizden Yahudilik 
ve Hristiyanhk hanîfî karaktere sahip değildi. Bu değişken 
kaıakterli hanîfî tabiatı keşfeden ve buna teslim olan ilk insan Hz. 
İbrahim (as)'dı: " 0 ^ ü ^ j U^lj-^ "^j ^.^je ^ 
dfjAA\ t > JS" , "İbrahim ne Yahudi, ne de Hristiyandı. O hanif 
bir müslümandı, müşriklerden değildi. Âyetteki müslim terimi 
bizim bugün anladığımız şekliyle dinsel hüviyet olan İslâm 
anlannnda değildir. Onun Allah Teâlâ'y'a tam anlamıyla teslim 
olduğu anlamını taşımaktadır. Nitekim Hz. İbrahim varlık 

A h Iınran (3) : 67. 
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dünyasındaki herhangi bir olgunun sabit kıhm-nasının. sabit 
olduğuna inanılmasının Allah'a şirk olduğunu keşfetmişti. Bunun 
için "hanîf" lafzının ardından "o müşnk değildi" ifadesi eklemnek 
suretiyle haniflikle tevhid birbirine bağlanmıştır. 

Aslında mevaıs İslâm hukuku vc tefsir krizi yöntemde yapılan 
bir hatadan çıkmaktadır, yoksa Arapçayı iyi bilmemelerinden yahut 
takvalarının azlığından kaynaklamnamaktadır. Temelde İslâm'a 
özgü hanîfî karaktere dikkat edilmediğinden kriz doğmakta ve 
neticede de fıkıh ve seleften tevarüs edilen hükümler bir yük olarak 
müslümanlann sırtına yüklenmekte ve bunlar da yirmıbirinci asrın 
bilgileri ve şartlarıyla uyum sağlayamamaktadır. 

Tefsir alanında ise şunlar söylenmelidir: müfessırler Kuran ın 
Tevrat'la aynı tarz ve yönteme sahip olduğunu sanmışlar ve her iki 
Kitap'da da birtakım kevnî olaylara ve kıssalara yer verildiği 
gerekçesinden hareketle Kur'ân'm müteşâbih ve hudûdî özelliğini 
dikkate almaksızın onu Tevrat'la tefsir etmeye kalkışmışlardır. Bu 
çeşit tefsir günümüze kadar eksik olmamıştır. Risâlet yani Ümmü'l-
Kitab kısmıyla ilgili olarak ise fakihler Hz. Muhammed (sa\) 
şeriatının, Musa (as) şeriatıyla aynı tarzda olduğunu düşümnüşler. 
başka bir deyişle aynî bir şeriat olduğunu zamıetmışler, hadlerle 
çevriU hudûdî bir şeriat olduğunu gözardı etmişlerdir... Doğal 
olarak bu yaklaşım onların Ümmü'l-Kitab âyetlerinin nas olduğunu 
sanmalarına, nassın olduğu yerde ise içtihadın olamayacağı 
sonucuna ulaşmalarına neden olmuştur. Buna önıek olarak 
fııkahamn miras âyetine karşı dunışlarmı verebiliriz. Nitekim onlar 
âyet üzerinde bire bir dunnuşlar, harfi anlamda tatbik etmişler, ama 
kesinlikle âyetin çizdiği hadler dahilinde hareket etmemişlerdir. 
Dolayısıyla onlar haddin yanında değil, haddin üzerinde 
kalmışlardır. Hz. Muhammed'in risâletine Ümmü'l-Kitab isnü 
verilmekte ama Musa şeriatına denildiği gibi Küâb 
denilmemektedir... Bu özelliği sayesinde Hz. Muhanmied'in (saA') 
getirdiği risâlet temelinden (ümmi't-teşrî') milyonlarca teşrî kitabı 
istinbat etmek mümkün olmaktadır. İslâm teşrî Allah 'm hadleri 
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(hudûdüllâh) dahilinde hareket eden medenî ve insanî bir teşrîdir. Bu 
sayede tarihsel gelişim derecelerine uygun paralellikte gelişme 
gösterebilmektedir. 

Aynı hatalı yaklaşım hadis ve sünnet konusunda da söz konusu 
olmuş ve hadisin ayniliğinin ve harfîliğmm sünnet olduğu ileri 
sürülmüştür. Oysa sünnetin Nebî'nin (sav) içinde yaşadığı objektif 
şartlara uygun olarak Kitab'la ilişkiye girmesi yöntemi olarak 
bıliımıesi gerekmekteydi. İşte bu yönüyle Hz. Peygamber (sav) 
bizim için en güzel bir modeldir, üsvey-i hasenedir. Hz. 
Muhanmied'in (sav) nübüvvet ve risâletin zincirinin son halkası 
olması, artık insanlığın onun bi'setiyle varlık kanunlarını anlayacak, 
onlarla işbirliği içine girecek ve bu kanunları Kur'an ve Kuran 
dışından istinbat edebilecek olgunluğa ve kıvama geldiği anlamını 
taşımaktadır. İnsanoğlu medeniyet merdivenlerinden her basamak 
yükseldikçe hadleri anlaması da artmakta, medeniyet 
merdivenlerinden her basamak düşdükçe de hadlere ilişkin cehaleti 
artmaktadır. Bu yaizden Cenab-ı Hak aşağıdaki âyette şöyle 
buyurur: j^j i"! JjJİ ^ J J ^ . » . I y ^ VI j-^^-lj lalüj l jiS A»İI I_jIJCVI 

" , "Bedevî Araplar, küfür ve iki yüzlülükte daha yaman ve 
Allah'ın Rasülüne indirdiği hadleri tanımamağa daha 
müsaittirler 

Tevarüs edilen bir başka anlayış da icmanm, selef alimlerinin 
veya çoğunlukla fakihlerin vardıkları görüş birliği olduğu hususudur 
ki bu velımî bir anlayıştır. Çünkü bu alimler geçmiş bir zaman 
dahilinde ve değişken objektif koşullar çerçevesinde insanları 
ilgilendiren birtakım konularda görüş birliğine ulaşmışlardır... Bize 
düşen fıkhî mezhepler içerisinde müelliflerinin kim olduğuna aldırış 
etmeksizin kendi objektif koşullarımıza uygun olan görüşleri almak, 
uymayanları da hiçbir tedirginlik ve günaha gimıiş hissi duymadan 
terketmektir. 

Genel hatlarını çizdiğimiz bu başlık altmda son olarak değinmek 
istediğimiz bir başka konu da İslâm'da cezaların alenî olarak 

Tevbe (9) : 97. 
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verilmesi hususudur. Bazı kimseler suçların herkesin gözü önünde 
verilmesindeki ısrarın temelinde diğer insanlar ıçm suç işlemeye 
engel olması açısından bir terbiye hedefi olduğunu söylemektedir. 
Bu doğrudur ancak cezaların alenî olarak verilmesinin ilk sebebi bu 
değildir. İlk sebep bu tercihin hakim yönetim ve kuralların muhtemel 
haksızlıklarına karşı insanlara verilen en büyük ve en önemli garanti 
sayılmasında gizlidir. Herkesin gözlen önünde cezaların icra 
edilmesi insanların bu cezaların infazım gerektiren beyyine ve 
kriterleri soruşturmasına sebep olacaktır. Buna bağlı olarak da 
zalim olsa bile hiçbir sulta cezayı gerekli kılacak beyyineler 
bulumiıadan alenî bir şekilde cezaları infaz edemeyecek ve 
insanların haksız yere cezalandırılmaları garanti altma alıımuş 
olacaktır. 

İSLÂMDA KADIN 
İslâmın kadınla ilgili temel anlayışı Aziz Kitab"ında Allalı Teâlâ'mn 
indirdiği hadlerle sahih yöntemi doğmltusunda süimet mefluımu 
çerçevesinde anlaşılmadıkça çağdaş müslüman kadının yaşadığı 
problemlerin çözüme kavuşması mümkün değildir. 

Nebî (sav)'in kurduğu toplum İslâmm ilk toplumu, ilk 
meyvesidir. Hz. Peygamber içinde yaşadığı toplumla uyum 
sergileyecek şekilde Allah'ın hadleri çerçevesinde hareket etmiş ve 
bu kapsamda tasarmflarda bulummıştu. Bu muhteva içinde kadın, 
Nebî (sav)'in döneminde miras konusunda olduğu gibi alması 
mümkün olan bütün hakları elde etmişti, hatta dinimiz davetin daha 
ilk gününden itibaren kadına siyasi haklannı vermişti. İslâm yolunda 
şehit edilen ilk insanın Sümeyye adında bir kadm olması altı 
çizilmesi gereken önemli bir detaydır. Aynca kadınlar birinci ve 
ikinci Akabe biatlarında da hazır bulummışlardır. Bilindiği gibi bu 
iki biat, Yesrib'te kumlacak İslâm Devletinin temellerinin atıldığı 
kumluş kongresi mesabesinde önemi olan bir dizi toplantı olarak 
kabul edilmektedir. İslâm kadının ok atma sarışlarına katılmasına, 
savaşa gitmesine ve hicret etmesine izin vennişken sonradan 
birilerinin çıkarak kadına evinden sakın ayrılma, senin görevin 
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sadece çocuk yapmak ve onları terbiye etmekten ibarettir sözünü 
söylemesi nasıl mümkün olabilir? 

Bununla beraber Nebî (sav)'in hayatı boyunca kadının, 
özgürlüğünün tamamını elde ettiğini zaimetmek de yanlış bir 
düşüncedir. İslâmda kadının özgürlüğüne kavuştuaılması konusu 
tamamen kölelik problemi gibidir. İslâm bu tıp konularda ansızın 
yapılan sıçrama ve atılımlara müsamaha etmemiş, fakat bu 
meselelerin zaman süreci boyaınca çözüme kavuşması için Kitapta 
çeşitli esaslar koymuştur. Kölelik konusu bu düzlemde yer alan en 
açık örnektir. Çünkü o dönemde üretim ilişkileri kölelik üzerine 
kunilmuş ve köleler üretim aracı olarak kabul edilmişti. Bu gerçeği 
göz önünde tutarak İslâm özgürleştimie esaslarını belirlemiş ve 
üretim ilişkilerinin de kökünü kazımadan şartların izin verdiği 
doğrultuda objektif bir başlangıcı uygulamaya koymuştur. 

O halde buradan hareketle şunu rahatlıkla ifade etmemiz 
mümkündür: İslâmda kadının özgürlüğü, Nebî (sav) zamanında 
başlamış ancak kölelikte olduğu gibi tamamen sonuçlamnamıştır. 
Kadının özgürlüğü konusu, tarihî gelişime ve bütün insanlığın 
olgunlaşmasına bağlı bir süreçtir. 

Aslında kadının konumunun değerlendirilmesi esnasında ortaya' 
çıkan köklü hatalar, fıkıh yönteminin katılığından doğan birtakım 
hatalardan kaynaklaımıaktadır. Allah Teâlâ Ümmü'l-Kitab'lâ 
kadınla da ilgili hadleri içine alan âyetler valıyetmiştir. Allah'ın 
kadınla ilgili hadler koyması, vaz edilen hadlerin tarihî gelişimin 
bütün aşamalarını içine almakta olduğunu göstennektedir. Nitekim 
hadler sabit âyetlerdir ve çerçevesi içinde hareket imkanı tanımakta, 
başka bir deyişle lıanîfilik (esneklik) haline hadler dahihnde, izin 
vermektedir. 

ÖnceUkle: içinde "kadınlar" anlamındaki nisa (^Udll) lafzının 
geçtiği bazı âyetlerin anlaşılmasında yöntem yanlışı >'apılmıştır. 
Doğal olarak bu yanlışlık da işlevi itibanyle çelişkili bir anlayışı 
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doğurmuştur. Bu yanlışlığm ne olduğunu gömıek için aşağıdaki 
âyetlere bakalım:'"^ 

j j j ^ k - i f l l l " ^ "^ana kadınların ay halini soruyorlar. De ki: o hir 
ezadır. Ay halinde olan kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar 
onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah in size emrettiği 
yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi hiUn ki Allah tevbe edenleri 
sever, temizlenenleri sever. 

Ayetin anlamı açıktır: ay halindeki kadınlardan uzak dunilacak, 
temizlendikten sonra ise Allah'ın emrettiği yerden onlara 
yaklaşılabilecektir. Şimdi de aynı sûredeki, devam eden 2 2 3 . âyete 
bir gözatalım: " -^"1 I j î J l j \y^j ^\ r ^ j ^ I ^ '^jp- ^e-^ 

j j i â j ^ l j J u j » j D U ^\ I j A İ c l j " , "Nisanız sizin için bir harsdır. O 
halde harsınıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için ileriye 
hazırlık yapın, Allah'dan korkun ve bilin ki siz O'nunla 
karşılaşacaksınız. Mü 'minleri müjdele! "'"^ 

Önceki âyet gibi bu âyet de açıktır ve nisa kelimesi her iki âyette 
de geçmektedir. İkinci âyetteki nisa lafzının kadm anlamındaki 
"imrae" j^ ' ) kelimesinin çoğulu olduğunu kabul ettiğimiz taktirde 
çelişkiyle düşmekteyiz. Ayetteki "ennâ" (tr"') zarfı kimilerine göre 
zaman kimilerine göre de hem zaman hem mekan il'ade etmektedir 

Müel l i f in burada nisa lafzıyla, ileride de bem'ın lalzının anlamlarıyla ilgili olarak 
zikredeceği hu.suslar oldukça ilginç görünmekle birlikte kanaatimizce kesinlikle 
isabetsizdir. Çünkü ilgili âyetlerin Hz. Peygamber ve sahabe döneminde Dr. 
Şehrûr'un söylediği tarzda anlaşıldığına dair bilinen hiçbir tarihi bilgi ve belge 
mevcut değildir. Nüzul döneminde paykı^iilan anlamayı kriter kabul etmek, 
sonradan gelen ne.sillerin Kur'ân'ı ' .sağlıklı anlayabilmeleri adına son derece ha,\atî 
bir konudur. Ayrıca aynı konuda olduğu çok açık olarak anlaşılan peşpeşe gelen iki 
âyette geçen aynı kelimeleri farklı anlamlara çekmek, en iyimser deyişle keylî 
hareket etmektir ve metin içi bütünlük ve âyetler arası siyak ilişkisi gibi dalıa başka 
ilkelerle de çelişmektedir. Aksi taktirde nıüellife ait bu iddianın ilgili âdetlerin 
Peygamberin yaşadığı donemde dahi yanlış anlaşıldığı gibi bir ithamı da 
barındırabileceği dikkatlerden kaçırı lmamalıdır. 

^ Bakara (2 ) : 2 2 2 . 
Bakara (2) : 223 . 
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ve buna göre âyet "dilediğiniz zaman, dilediğiniz laraflan" 
anlamma gelmektedir. Çelişki âyetteki "kadmlarnuz" di>e bilinen 
"nisâüküm" kelimesi ile "tarla" diye bilinen "hars" 
kelimesinin ifade ettikleri anlamın yanlış anlaşılmasından 
kaynaklanmaktadır. Nitekim buradaki nisa lafzı, tehir edilen ve 
yenilenen (mütalıhir ve müstecid) anlamındaki "nesî'" (u^) 
kelimesinin çoğuludur. Tarla anlamındaki hars kelimesi ise ha-ra-se 
fiil kökünden gelmekte olup Arapçada şu ıkı esas anlamı 
taşımaktadır: Maddî varlıklarla ilgili olarak genel anlamda 
toplama ve kazanma. Diğeri ise ziraî mahsûl anlamındaki özel 
manasıdır. Allah Teâlâ aşağıdaki âyette yeryüzü anlamındaki ard 
kelimesinin hars kelimesinden farklı olduğunu, yani harsvti tarla 
demek olmadığını şöyle beyan eder: " Vj u^jVi JjlJ V "oy^ 
djjîJl Juü" , "(Kesilmesi gereken inek) henüz boyunduruk altına 
alınmamış, yeri sürmemiş, tarlayı (ekim) sulamamış bir 
inektir. "^°^ Buna göre âyetten anlaşılmaktadır kı Allah Teâlâ bizler 
için insanlann toplamayı ve kazanmayı sevdikleri maddî eşyalardan 
olan eşyây-ı müsteciddı ne zaman ve nasıl istersek kullanmayı 
mubah kılmaktadır. Ayetin "sizin için tarladır" anlamındaki 
cümlesinde erkeklerle birlikte kadınlara da delâlet etmesi için leküm 
şeklinde çoğul fonn kullanılmıştır. 

Şu halde Bakara Sûresinin 223. âyetindeki "harsınıza nasıl 
dilerseniz öyle varın" ifadesi ile bir önceki 222. âyette geçen 
"onlara Allah in emrettiği yerden yaklaşın " ifadesi arasında hatalı 
bağlantı kurarak anlamak, kadının bir eşya, bir meta gibi 
algılamnasına neden olmuş, malesef tevarüs edilen İslâm fıkin da bu 
yanlışı kendine mal etmiştir. Bu hatalı anlayışı fakihlerin öncelikle 
hadler nazariyesini anlamamış olmalarıyla izah etmek mümkündür. 
Çünkü tarihi gelişim sürecinde erkek, toplumda hakim unsur olarak 
ön plana çıkmıştır. İslâmın konuyla ilgili açıklamalan da erkeğin bu 
yönüne uygun olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre kadın, erkeğin 
fıtnesidir ve bu yüzden de örtünmesi gerekmektedir. Ama erkeğin de 

Bakara (2) ; 7 1 . 
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kadının fitnesi olduğu ve de dolayısıyla örtünmesi gerektiği kimse 
tarafından söylenmemiştir. Oysa Kitab kadının erkeğin fitnesi 
olduğunu kesinlikle söylememiştir. Buna mukabil erkekle kadm 
arasındaki denk ilişkiyi gerçekten çok latif ve ince bir tabirle şöyle 
ifade etmiştir: " t > l L>"M f^h û M L>*" , "Kadmlar sizin için bir 
örtü, siz de onlar için bir örtüsünüz-

KADIN-ERKEK VE TOPLUMSAL DAVRANIŞLAR 

Kadm ve erkeğin giymesi gereken elbise Nur Süresindeki hadlerle 
ilgili iki âyette şu şekilde geçmektedir: U l j i l j U L i ^ j â j uUJj i l 

j j j S i ^Slxl o L u j o U l Ijja _ "(İşte bu âyetler) inzal ettiğimiz ve farz 
kıldığımız bir sûredir. Belki öğüt alırsınız diye içinde çeşitli âyâtı 
heyyinâtı inzal ettik. 

Erkeğe İlişkin: 

W , "Mü 'min erkeklere söyle: Bakışlarından bazılarını 
yumsunlar. ırzlarını korusunlar, böyle yapmaları kendileri için 
daha temizdir. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından 
haberdardır. 

Kadma İlişkin: 

Jİ j j ^ U Jİ o ^ j x J VI o 4 % j (jJ-^ V j C^JJ:^ L?^ t > J ^ ( J J J ^ j 

Jİ Jİ öfrJİ Jİ.I Jİ ı > i l Jİ.I Jİ t > l l j j u »Lbl Jİ ı j ^Uı l Jİ j=u 

^ Oj^ l J i U l Jİ J U j l I o- ^ J ^ l J j l y^ t > u Ü I Jİ o*^U;l C A L U Jİ 0 4 ^ 1 ^ 

' j^ j j j û f r ^ j ı > O J ^ ! ^ ^ a*Vjü oj j -^ ; V j * U i l i Cıl j j c ^ l j j ^ 
j j a J ü ^»Sk! o > » > l l Ljjl l.t.)<ı-> i l i J l 

"Mü'min kadınlara (da) söyle: Bakışlarından bazılarını 
yumsunlar, ırzlarını korusunlar, kendiliğinden görünenler hariç 
zinetlerini göstermesinler. Baş örtülerini gerdanlarının üzerine 
koysunlar. Zinetlerini yalnız kocalarına, yahut babalarına, yahut 

'"^Bakara (2) ; 187. 
^'°Nur (24) : 1 . 
' " N u r ( 2 4 ) : 30 . 
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kocalarının bahalarına, yahut oğullarına, yahut kocalarının 
oğullarına, yahut kardeşlerine, yahut kardeşlerinin oğullarına, yahut 
kızkardeşlerinin oğullarına, yahut (hu oğulların) arkalarından gelen 
oğullarına, yahut ellerinin altında bulunan kölelere, yahut kadına 
arzusu olmayan (iktidarsız, şehvetsiz, isteksiz) hizmet ehb olan 
erkeklere, yahut henüz kadınların mahrem, yerlerini bilmeyen 
çocuklara gösterebilirler. Gizledikleri zinetlerinin bilinmesi için 
ayaklarını vurmasınlar. Ey mü 'minler topluca Allah 'a tevbe edin ki 
felaha eresiniz. "^'^ 

Dikkat edilirse yııkandaki âyetlerin ikisinde de mü'nun erkek \'e 
kadınlara müşterek olarak yöneltilen ' 'bakışlarından bazılarını yıımsunlar 
şeklindeki bir emir söz konusudur. Ayette geçen "min" haif-i ccni, 
ba'ziyyet ifade eder ve bakışlarm bir kısmı, bazısı anlamma gelir. Şu İıalde 
kastedilen, bakışlann hepsini yımımak değildir. Âyette bakışlann bır 
kısmının neden ve kimden yamıulacağı söylenmemektedü". Bu duamı bazı 
bakışların yumulması hususıuum örflere, zaman ve mekana açık bir konu 
olduğuna delâlet eünektedir. Aynca âyette geçen yummak, kapatmak 
anlamındaki gad-da. {o^) fiili, Aıap diluıde eylemin yumuşaMığuıa delâlet 
edeı; ve anlam örgüsü içinde bir şeyin sert ve kat bir şekilde y'apüması yer 
alınaz. Allalı Teâlâ hem erkek hem de kadın kuUanna bakılmasını 
istemedikleri yerlerle ilgili olarak birbirlerine bakmamalanm emreder. 
Günümüzde buna ahlakî ve toplumsal davranış adı verümektedir. Âyette 
gelen ikinci emir ise cinsel uzuvlann zinadan konulması hususudur. Erkek 
için örtünmenin en alt had hali dıısel uzvunu öıtmeküı- ve böyle da\Tiuımak 
"liudûllâh" kapsamı içmde kalmakür. 

Âyette kaduilarla ilgili olarak ise "zînet" ve "avret" kavramlarını 
görmekteyiz. Nitekim Nur sûresi 31. âyet kadırun farz olarak gışınek 
zomnda olduğu kıyafetin en alt had halim ifiide etmektedir. 

Zînet Nedir? 
Acaba âyette geçen zînet ne demektiı? Nur 31. âyette zikiedilen zînet 

iki kısma aynlır: 1- Açık Zînet, 2- Gizü Zînet. Bu âyetle ve konuyla 
ilgili diğer âyetlerde kastedilen kadının zineti acaba nedu"? 

" - N u r ( 2 4 ) : , 3 1 . 
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Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle üç çeşit zînetten söz 
etmek geı-ekmektedir: 

1- Eşyalann Zîneti (fU^VI '^J): 
Eş)'anm bir şeye veya bir mekana katkıda bulunduğu zinetlerdır. 

Evlerdeki her türlü dekor çahşmalan, kadm ve erkeklerin güzel 
görünmek içm yapürdıklan her türiü saç stilleri ile taktıklan her türiü 
yüzük, bilezik, künye vs. ve makyajlar bu kapsama dahil örneklerdir. 
Aşağıdaki âyetlerde bu çeşit zinetten söz edihnektedir: " J ^ ' j d?= l̂j 
4İ1JJ U j j S j i l J O M J I j " , "Binmeniz ve zînet için atlan, katırları ve 
merkepleri (O yarattı) ; "•:ı=>^ ^ i»Siiıj I j k . U ' , "Ey 
Adem oğulları her mescidde zinetlerinizi üzerinize alın "^'^ 

2- Makamlarm Zîneti veya Mekânı Zînet {'̂ •kĵ  J j â l^J! 4jjj 

Bu çeşit zınetler dalıa açık olarak şelıirierde göriilür. Bu kapsamda 
gezinti ve piknik yerleri, yeşil alanlar üzerine kurularak doğal biı- zinet 
oluşturulmaya çalışılır. Bu tür mekanlar salıip olduklan ağaçlaria ve 
çiçeklerle zinetlenirler ve insanlar bu tür güzelhkleri görmek ve onlardan 
zevk almak içm bu yeriere gelirier. İşte Nur süresi 31. âyette mevzu 
bahis edilen bu tür bir zinettir. Evlenihnesı haram olaıılanıı anlatıldığı 
âyetlerde kastedilen de bu tür züıettir. Şu halde zînet bu kısmıda şey 'î ( 
Sjki) değil, mekânî^. 

3- Mekânî ve Şey'î Zînetin Beraber Bulunduğu Zînet ( ^ 1 

Bu tür zineti de şu âyetlerde görmekteyiz: " J l l i ı l ^j^cyıji 
6jJ ı > 1 ^ 1 ^ j « J M ' , "De ki Allah in kulları için çıkardığı zineti ve 
güzel rızıkları kim haram etti?""^ ; " ^ J j j ji\ cıoi.! lil ^ 

l ^ i ı j l i j " , "Nihayet yeryüzü zinetini takınıp .süslendi ve 
halkı da kendilerinin ona kadir olduklarını zannetti. İbnî ilerieme 
ve gelişmelerin yeryüzünü mekânî ve şey'î anlamda zinetle dolduracağı 

' " N a h i ( 1 6 ) : 8. 
A' ı -a f (7 ) :31 . 

' " A ' r a f ( 7 ) : 3 2 . 
Yunus (10) : 24. 
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çıkarımını yapabiliriz. Mekânî zînet sözkonusu olduğunda kadının 
bütün vücudu nihai anlamda zînettir ve bu dummda kastedilen makyaj 
ve süs eşyalan değildir. Kadınm vücudunu da iki kısanda 
değerlendirmek mümkündür: 

Zinetin Kısımları 
Zinet iki kısma aynhnaktadır. 
a- Yaratılış Gereği Açık Kısım j » ^ ?^): 
Ayette geçen "kendiliğinden gönınenler hariç zinetlerıni 

göstermesinler" ifadesi bu kısımdan söz etiııekte ve kadınm zikredilen 
kısmm yamnda bir de gizli zinetüım olduğuna delâlet eünektedir. 
Yaratılıştan açık kısun, Allah Teâlâ'nm açık olarak ^'arattığı uzuvlar 
demektir ve buna baş, kamı, sırt, ayaklar- ve eller örnek olai'ak 
verilebilir. Çünkü Allah'm hem erkeği hem kaduiı çıplak olarak 
yarattığım biliyomz. 

b- Yaratılış Gereği Açık Olmayan Kısım ( j * ^ j p j ^ ) : 
Allah Teâlâ'nm kadının bedeninde yaratılış ve görünüm olarak 

gizlediği kısımlardır ve Kur'an'da bu kısmı "cüyûb" (MJ;?^) lafzıyla 
ifade edilir. Cüyûb lafzı Türkçede cep dediğimiz "ceyb" kehmesinin 
çoğulu olup biri aslı ohnak üzere iki kadı ohna özelliğine saliiptir. 
Nitekim cevâb kelimesi de aym kökten gelir ve her cevap, somsuyla iki 
katlı bir dumm oluştumr. Kadmla ilgili olarak "cüyûb" lafzı, kadının 
iki göğüs arası, göğüslerinin alü, iki koltuk altı, ve kadınm dişilik orgaıu 
ile büyük ve küçük abdest organlaraıı içemıektedir. İman etiııiş bir 
kadıııuı bu uzuvlarım örtmesi farzdır. Bu emir, kaduiııı örtüsü 
konusundaki en alt had halidir. Nebî (sav) ise "kadının yüzü ve iki eh 
hariç tüm organları avrettir " anlanundakı hadisiyle kadmın kıyafetiyle 
ilgih en üst had haliru beyan etmiştir. Kadm çıplak olarak dışan 
çıktığmda Allah'm hadlerinden çıkmış, yüzü ve iki eli dışmda çeşitli 
uzuvlarım açarak çıktığmda ise Allalı Rasülünün hadlerinden dışanya 
çıkmış ohnaktadır, "Örtülerini cüyûbu üzerine salsınlar" âyetinde 
geçen "örtü" anlanımdaki humur lafzı ha-me-ra ( j^ ) fiil kökünden 
gelmekte olup örtmek, kapatmak demektir. Sadece başörtüsü değil, 
bütün örtüleri içine alacak genişlikte bir lafizdır. Bunun için Allah 
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Teâlâ, iman eden kadmlara yaratılıştan gizli bir zînet olan cüyûbu 
örtmelerini eınretmiştir. Âyette geçen "linetlerini açmasınlar" (Cy^. 
LMJJJJ) ifadesi asıl itibariyle gizli olan bir şeyin açıbıamasıyla ilgilidir. 
Kendiliğinden görünen için açmak deyışüıin kıülamLması zaten muvafik 
olmazdı. Burada kadınm ağız, buaın, göz ve kulaklarmın cüyûb 
kapsamında olup olmadığı sorulabilir. Buna cevabmTiz olumludur ama 
bu organlar yüzde yer aldıkları için açık cüymb kısnıma dalıildir. 
Kadmm veya erkeğm başı ise en açık olan uzA'-udur, üısaııın kunliğidır. 

Şu halde kadınm cüyûbu olan uzuvlarını Nur 31. âyette zikredilen şu 
erkeklere gerekli olduğu taktirde açması caizdir: 1-kocalar, 2-babalar, 3-
kaympederler, 4-oğullar, 5-kocalamıın oğullan, 6-erkek kardeşler, 7-
erkek kardeş oğullan, 8-kız kardeş oğullan. 

Kadmm yukanda sayılan erkeklere açılması caiz ohnakla beraber 
ayıp ohna, haya etme ve örfe aykın hareket eüne açısmdan örtünmesi 
daha uygundur. Dikkat ediUı-se burada helal veya hai-am olma gibi biı-
durum sözkonusu değildir. Nitekim kızuıı çınlçıplak gören bir babaya 
bu haramdır denmez. 

Âyet yukandaki erkeklere "ev nisâihinne" diyerek ilavede 
bulunmaktadır. Acaba "nisâihinne" kelimesi ne demektir? Bazıları bu 
ifadeden kasdm mü'min kadınlar olduğunu ve bir kadmm da ancak 
kendisi gibi iman etmiş bir kadınm önünde gizli zinetim açabileceğüıi 
söyleiler, ancak bu düşünce doğm değildir. Çünkü eğer bu kastedilseydi 
"ev nisâihinne" demek yerine "evi'l-mü'minâti mine'n-nisâi" derdi. 
Doğmsu âyette geçen "nisâihinne" kelüııesi, kadm manasmdaki 
"/mrae" kehmesiniıı değil, "ertelemek, geciktirmek, ardından gelmek" 
gibi anlamlan olan "nesî"' kelimesinin çoğuludur. Nitekim âyette dalıa 
önce isimleri sayılan sekiz gmp erkeğin ardından gelen tomıılar mevzu 
balıis edihnemişti. Âyetin sonuna doğm "ev nisâihinne" ifadesiyle 
tomnlar da kapsam içine dalıil edibniş ohnaktadır. 

Benzer bir deyişi erkeklerle perde ardından konuşmalan emredilen''^ 
peygamber hanımlarının bu dummlamia istisna getiren âyette de 

™ " L ^ ' J ' J A^J^ j«M »Ijj ( > L>»jS-ü Icli, IJlj" , '(Peygamber 
hanımlarından) bir şey sorduğunuzda perde atkasından isteyin. Böyle yapmanız 
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görmekteyiz; " V j ü 4 j I > . I «.LUI V j ca^>! V j o^^UJI V j o*JM J 0*^^ 
l A ı ^ frj^ J S J c j l £ İ ı l J i l i j j û j l j j ^ U ı l U V j OfiL^J V j j ^ l » U J I " , 

''(Peygamber hanımlarına) babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek 
kardeşlerinin oğullan, kız kardeşlerinin oğulları, (bunlardan olma) 
torunları ve sahip oldukları köleler hakkında günah yoktur (Ey 
peygamber hanımları) Alah 'a karşı takvalı olun. Şüphesiz Allah her 
şeyi görmektedir 

Dikkat edilirse Nur 31 'den farklı olarak bu âyette kocalar demek 
olan "buüle" kelimesi yoktur. Çünkü onlann eşlen Hz. Peygamber 
(sav)'dir. Farklı olan bir başka husus da Hz. Peygamber'in oğlu 
olmadığı için "kocasının oğulları" ifadesinin bulunmayışıdır. 
"Kocanın babası, kayınpeder" ifadesmuı yer abnayışı da 
Peygamberimizüı (sav) babasınuı hayatta ohnayışıyla ilgilidir. Âyette 
geçen "ve lâ nisâihinne" (ufrj^ V j ) ifadesiyle de mezkûr kimselerden 
olma torunlaı- kapsama dahil edilmektedü-. 

Âyette geçen "yahut kadına arzusu olmayan (iktidarsız, şehvetsiz. 
isteksiz) hizmet ehli olan erkekler" cümlesinden ise doktorlar ve buna 
benzer meslek gruplan gibi şehvet gayesi gütmeyen erkekler 
kastedilmektedir. Son olarak da âyette geçen "gizli • zinetlerinin 
bilinmesi için ayaklarıyla vurmasınlar" aıılaıııuidaki cümle üzerinde 
durmak istiyoruz. Bu cümle, sesinin duyuhiıaıııası içm kadmın ayağına 
halhal takmaması ya da yürüme esnasında ses çıkarmayan ayakkabılar 
giymesi gerektiği şeklinde tefsir edilmiştir ancak bu >'onınıun isabetli 
ohnadığtm söylemek durmmıııdayız. Öncelikle Arap Dilüıde "da-ra-
be" (s-'>^) fiil kökünün anlamım bihnelıyız. Arapçada bu fiiluı bir tek 
kök anlamı vardır ve o da "çalışmak, ticaret ve yolculuk ycq?mak 
maksadıyla yeryüzünde dolaşmak ve gezmektir " '''' 

hem sizin kalpleriniz hem de onlann kalpleri için daha temizdir." Bkz. Alızab 
( 3 3 ) : 53. 

Ahzab ( 3 3 ) : 55. 
Bu anlamuı Kur'an'daki kuUaıum örnekleri içiır mesela bkz. Nisa ( 4 ) : 9 4 , lül ; 
Maide ( 5 ) : 106. 
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Darabe kavramına y-üklenen ikinci anlam ise bir tarz, bir model 
doğrultusunda düzenlemek, teşbl etmek" (^'^ j ^f-^) aniaıradır. 
Darb-ı mesel deyişi bu anlam alamna ait bir ömeklemedii- ve Kuı-'an'da 
da pekçok defa yer almıştır.^^" İnsamn karakter ve tabiatı içm de aşarı 
kökten gelen "darîbe" kelimesinin kullanılması insanm bir tarz ve 
model üzere devam edişiyle ilgilidir. Bunun gibi aym tabaka veya smıfa 
da "darb" denir. Aym şekilde devletin belli bir standardı gözeterek 
topladığı vergilere de "darîbe" denmesi, belü-U bü- tarz ve modelin 
varlığma ilişkin bir kullanımdır. 

Bütün bunlardan sonra ayaklarını vurmasınlar nehyinin ne anlama 
geldiğini anlamaktayız. Yasağm sebebi, beürli bü" tarzda hareket sonucu 
gizU zinetlerin, yani cüyûbun bilinmemesi, ortaya çıkanimamasıdır. 
Çünkü söz konusu uzuvlarm açılması kadm istemedikçe mümkün 
değildir. Bunun anlamı şudur: Allalı Teâlâ mü'min bir kadının 
cüyûbnmm ya da bu uzuvlann bir kısmmm açıknasma neden olacak 
tarzda hareket etmesini, sa'yü gayrette bulunnıasım yasaklamıştır. 
SözgelÜTti kadınm striptiz yapması veya cüyûbu açılacak şekilde 
dansetmesi, kendi iradesine bağlı olarak vücut batlarım oynataıası 
haramdır. Şu halde Allalı Teâlâ hadleri dahilinde kadma iki mesleği 
haram kıhnıştır: 1- Sûiptiz yapmak soyunmak 2 - Fahişelik yapmak. 
Kadınm bunlar dışmdaki bütün mesleklen örf ile tarilıî ve sosyal şartlar 
doğrultusunda icra etmesi mümkündür. 

KADIN ERKEK İLİŞKİSİ ÜZERİNE 
Bu ilişki de iki temel gruba aynhnaktadır: 
1-DuygusaI İhşki ( M » ^ ^ ^ ) : 
Kadmla erkek arasuida VcU- olan sevgi, aşk ve vefa ilişkisidir ve 

Allalı Teâlâ bu ilişkiden zarafet ve mceliğin doruğundakı şu ifadelen 
kullanarak söz eda:: " j O* J ^ cU-^' ALİ ^ Ĵ .! 
öi^' , "Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar 
sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtüsünüz. Kadınla erkek 
arasmdaki bu ilişki birbirine denk bir ilişkidir ve her iki cms karşı cinse 

Örneğin bkz. İbrahim ( 1 4 ) : 45 ; Furkan ( 2 5 ) : 39 ; Rıun ( 3 0 ) : 58. 
'^'Bakara ( 2 ) : 187. 
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duygusal anlamda doludur. O halde ne kadm erkeğm, ne de erkek 
kadının malı ve metası değildir. 

2- Objektif Manada Ekonomik ve Sosyal İlişki ( Â j J - ^ ' ^ - » ^ l 

Kadınla erkek arasmda var olan sosyal ilişki, objektif ekonomik 
şartlann bir neticesi olarak ortaya çıkar ve aşağıdaki âyette bu ilişkiden 
söz edilir: " ı> I jüjl '-«JJ L > = * J j h - - ^ J-^ W «•'-̂ ı ıj^ oy^J^ J< 

uSt j \ ı ili j l y^i^ui I j i j i yi ^jiuiı j \ i |_>*jjj^jaîi j j^^iı^ılı j j A j j ^ ı j 

I J J J S " , "Erkekler, Allah'm kimini kimine üstün kılmasından ve 
erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı kadınlar üzerine 
hakimdirler Saliha olan kadınlar, gönülden hoyım eğerler ve Allah 'm 
korunmasını emrettiğini kocası bulunmadığı zaman da korurlar. 
Serkeşlik etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarında 
onları yalnız bırakın, nihayet dövün. Size itaat ediyorlarsa artık 
aleyhlerine yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. 

Âyetm haber formuyla gelişine ve erkeklerin kadmlar üzennde kaun 
olduklaraıı beyan edişine dikkat edibnelıdir. Burada mü'nıııı erkeklenn 
mü'mine kadınlara kaim olduklaraun söylenmemesi oldukça önemlidir 
ve haberin evrensel oluşuna delâlet eder. Bu yüzden erkeğm kâmiiyet 
illeti zikredilmektedir. Şu halde illet ortadan kalktığmda veya 
değiştiğinde ma'lûl de kalkacak veya değişecektir. 

Söz konusu âyette erkeklerin bu görevlerine üişkin şu iki özellik 
beyan edilmektedir: 

1- Fizikî Kuvvet: Âyetteki "Allah'ın kimini kimine üstün 
kılmasından dolayı" ifadesi erkeğuı bu özelliğüıı ortaya koymaktadır.''"' 

' " Nisa ( 4 ) : 34. 
Âyetin zumunda "fızü»; kuvve f in de kastedilıuesi kuvvetle muhteiTiel olmakla 
beraber erkeğin sahip olduğu daha başka birtakun özellikleıiıt yer alması da m\\ 

derecede imkan dahilindedii-. Nttekun âyette "tîzık kuvvet" açık.ça ifade edibıiiş 
değildir. Binaenaleyh âyetin sadece "fizik kuvvef'e tahsis edilmesinin isabetli 
ohnayacağı göz önünde tutuhnalıdır. 
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2- Ekonomik Kuvvet: Ayette geçen "mallanndan infakîa 
bulunmalarından dolayı" ifadesi de bu Itonuya işaret etmektedir. 

Öncelikle âyette "kimine kimine" L S ^ ?^^^) denmesi, illetin 
tersine dönüşmesiyle, karşıt cinsin leliine değişmesiyle konunun objektif 
değişime açık olduğuna işaret etmektedir. Sözgelimi erkek felçli ya da 
kör olduğundan bütün lıizmetüıi hanımı yerine getiriyorsa bu dununda 
objeküf olai'ak kâimiyet hakkı kadma geçmiş, başka bir deyişle kadm, 
çalışma ve erkeğe infak eüne işini üzerine abmş olacaktır. 

"Onlar gaybı korurlar" cıUiaU.) ibaresi saliha bir kadmın 
kocasmm ve ailesinin Allah'm konınmasmı emrettiği husûsiy'etlerini, 
cinsel hayatlanna ilişkin sırlarım koruyacağmı ifade eünektedir. 

Kadının Çalışma Hakkı: 
İslâm kadının hayatm ve üretüıün tüm alanlannda çahşmasma şer'î 

açıdan engel ohnarmştır. Şu halde kadınm çalışmasını dalıa çok objektif 
tarihsel şartlar belirleyecektir. Nitekun şu ana kadar böyle hareket 
edilmiştir. Kadınm savaşlarda tedavi amaçlı liizmet vennesi, süt, yoğurt 
yapırm ve hayvan bakmn işlerinde istilıdam edihnesi, süt anne olarak 
görev yapması hep objektif tarilıi şartlar doğnıltusunda vuku bulmuştur. 
Esasmda Allalı Teâlâ kadınm dalıa önce de geçtiği üzere sadece 
fehişelik ve vücut sergileme (striptiz) işlerinde çalışıııasmı yasaklamışür. 

Bazılan kadınm erkekle kanşık olduğu işlerde de çalışmasuım yasak 
olduğunu söylemektedir. Oysa yasaklanan kadmın erkeklerle kanşıııası 
değil, kapalı bir mekanda bir kadınla bir erkeğin yahuz ohnalan, 
halvette kahnalandır. Nitekim cuma namazma gitmeyi emreden âyet''''' 
ayırdetineksizin hem erkeklere hem de kaduilara lıitap eünektedir. Şu 
halde kadınlar da cuma namazma katıhııa konusunda erkekler gibi 
gayretli ohnalılar ve beldelerindeki örfe uygun kıyafetlerie Cuma 
namazlanna katıbnahdırlar. Hasılı kadmlarla erkeklenn kanşıııası 
yasaklanmış değildir. 

İNSANÎ ŞEHVETLER: 
İslâmda iktisadî sistem "dünya hayatma ait meta" yaklaşum, başka bir 
deyişle insanm dünya hayatuıda yararlandığı şeyler prensibi ile msanî 

Cuma ( 6 2 ) : 9. 
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gereksinmeler üzerine kurulu bir sistemdir. İnsanî gereksiımnlerm hci-erî 
ve fıtrî taraf ile beşerî ve şehevî taraf oln\ak üzere ıkı ucu vardır. Ancak 
bu iki taraf birbirine öylesine kanşmıştır ki birini diğerinden aymnak bir 
hayli zordur. Sözgelimi mideyi doyunnak fitrî tarafi temsil ederken 
yemek çeşitleri ve mideyi doldurma şekli şehevî tarafı temsil etmektedir. 
O halde fitrî gereksinmeler tamamıyla fizyolojik kökene sahip bihnçsiz 
arzulardır. Örneğin yemek isteme, cinsel arzular ve hayatta kalma 
duygusu bu kısma girer. Örnekte verdiğinuz üç unsur, içinde insanın da 
yer aldığı canlı varlıklann hepsinde var olan en önemli tıtrî 
gereksinimlerdir. Buna karşılık şehvetler, sadece insana has olan bilgi ve 
toplumsal düzey esasına salıip bilinçli arzulardır. Şu halde fitrî 
gereksinimler tek basma sadece hayvanlarda olduğu için onlarla alakalı 
iktisadî bir sistemin variiğmdan söz edilemez. Nitekun toplumsal ve 
iktisadî hayatm sımm insanî şehvefier oluştunır. Bu tespite bağlı olarak 
kötü bir toplumsal ve iktisadî hayat içinde msamn insaniyetini yitirdiğini 
söyleriz ama beşeriyetini kaybettiğini söyleyemeyiz. 

Kur'ân-ı Kerim insaıû iktisad kanunlaruun dayanaklarını aşağıdaki 
iki maddeyle belirler: 

1- "Dünya hayatırun metâsı" (V^^l 1'^) prensibi, insanî iktısadm 
maddesini oluştumıaktadır. Bu metâ olgun ve mükemmel düzeyde 
değildir, aksine değişim ve yeniliğe açıktır, sabit değildir. Aşağıdaki 
âyetlerde bu durum şöyle dile getinlir: " V^-^' ( ^ j ' ^ - J 

, "Size verilen şeyler dünya hayalının metâsı ve zıneüdır. 
U J l sLjaJi fjyjj JUİI" ^ "Mal ve benim dünya hayatinin 
linetidir. Allalı Teâlâ şu âyette de dünya hayatı metâsmın kemal 
vasfim ilitiva eönedığini, hakkmda dahilî cedel yasalarmü\ geçerli 
olduğunu, bu yüzden de devamlı surette gelişmeye ve değişmeye açık 
olduğunu ifade eünektedir: "jjj^^ iLuJl Wf , "Dünya hayan, 
gurur metasından başka bir şey değildir. Âyette geçen "gurur" 

'-^ Kasa.s ( 2 8 ) : 60. 
" ' K e h f ( 1 8 ) : 46. 

Al - i İ ınran(3) : 185. 
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kelimesi "gar-ra" O ) fiil kökünden gelmekte ve "yetkinliği az. olgun 
olmayan, ham" anlamlarım taşmıaktadır. 

2- "Dünya hayatı metâsf'mn "msan" ölçeğmde bir üçüncüsü 
ohnayan iki temel kaynağı buluımıakatdır: 

a- Tabiatm ihtiva ettiği omıanlar, bitkiler, maden kaşııaklan, sular 
ve hayvanlar gibi nimetlei'. 

b- İnsamn bilinçli çalışması. 
Bu iki temel ka\aıak Yasin Sûresmin şu âyetüıde geçer: " 

j j j ^ yi\ ^ \ <^ U j » j ^ ( > i j i s u : j j « j ı ( > i j j î Uj^j" , "ölü 

yeryüzü onlar için bir âyettir. Biz ona can veririz ve oradan taneler 
çıkarırız da ondan yerler. Orada hurmalıklar ve üzüm bağları var 
ederiz, aralarında pınarlar fışkırtırız ki onun meyvelerinden ve kendi 
ellerinin yaptıklarından yesinler. Hâlâ şüh'etmiyorlar mı? 

Dikkat edilürse Allah Teâlâ bu âyette dünya hayatı metasmm, "onun 
meyvelerinden yesinler" ("j^ Cy ' j^^) sözüyle tabiat kayııaklarmdan 
ve "kendi ellerinin yaptıklarından " {^*f4 ^j) sözüyle de insanm 
bilmçIi çalışma ve çabasmdan oluştuğunu belirtmektedir. 

Kur'an'da Zikredilen İnsanî Şehvetler: 
Öncehkle "garîze" ve "şehvet" kehmelerimnincelenmesi gerekUdir: 
l-Garâiz: 
Garîze keümesinin çoğulu olup kaynağı tamamen fizyolojik olan 

bilinç dışı arzu ve isteklerdir. Ömeğin insanın beşerî tabiatmda yer alan 
acıkma, cinsel arzu duyma ve yaşama isteği gibi hususlar sadece insanm 
değil, tüm canlı kâmatm başta gelen fitrî özellıkleraıdendü-. 

2-Şehevât: 
Şehvet kelimesinin çoğulu olup kaynağı bilgisel ve toplumsal olaır 

biliııçli arzu ve isteklerdir ve sadece insanda bulunur. Bu özellığüıi de 
beşer olduğu düzeyde değil, insan olduktan sonra kazanmıştır. Şu halde 
şehvetler, bilgisel ve toplumsal bir tarihî başlangıca saluptir. 

Şimdi de şu âyeti inceleyelmı: " ^ < ^ U İ I j j j U A^JSI J Ü ji U=jJ j 

jjAİUJI j > AaJ ( > " , "Lût hani keremine şöyle demişti: alemlerden hiç 

Yasin ( 3 6 ) : 33-3.5. 
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kimsenin sizden önce yapmadığı fuhşiyatı mı yapıyorsunuz':'"''-'' 
Devanı eden âyet de aynı konudadır: " J J J J J I > ""J^A â^J öy^ 
j ja jsül" , ";S'/z kadınları bırakıp şehvetle erkeklere 
yaklaşıyorsunuz, doğrusu siz müsrif bir milletsinizÂyetler 
livatarmı, homoseksüelliğin bir şehvet olduğunu ve onlardan önce hiç 
kimsenin bu kötü işi yapmadığmı belirtmektedir. Bu ifadelerin doğal ve 
fitrî olan cinsel ilişki içm kullamhnası söz konusu olamaz. Çünkü bu 
olgunun bilinçh hiçbir tarilısel başlangıcı yoküır, bütünüyle fizyolojik 
varlığa sahiptir. Soma âyetin "doğrusu siz, müsrif bir milletsiniz" 
ifadesiyle biünesi de oldukça ilginç ve anlamlıdır. İsraf bir şeyin 
gereğinden fazla kullamhnasıdır ve acaba onlar hangi konuda israf 
içinde ohnuşlardır? Nitekim Allah Teâlâ bir âyette " "^j ''yy'f l jr^j 
I ja_^ ' ^ "yiyin, için ama israf etmeyin""' derken aşın olarak yemek \'e 
içmekten nehyetmektedir. Bunun gibi Lût kavmi de livata konusunda mı 
israf içinde ohnuşlardır. Oysa livata, az olsun çok olsun bütünüyle 
haram olan bir davraıuştır. Gerçekte onlar şehevât konusunda aşırı 
giünişler ve müsrif ohnuşlardır. Nitekim âyette "kadınları bırakıp 
şehvetle" ifadesi yer ahnaktadır. hısânî şehvetler, fitrat olmaları 
münasebetiyle makbuldür fakat aşınya kaçmak, lüzumundan çok 
işleünek reddedıhniştir. Şu halde Kur'an, livatayı da şehvetler alaııma 
ait israf çeşitlerinden biri olarak kabul etmiştir. 

Şehvetler bilgi düzeyüıden ve buna bağh olarak üretmı araçlarının 
etkisinden doğan tamamen insaıü istençler olduğu içm bilgi düzeyi ve 
üretün araçlan her arttığında şehvetler de hem nicelik hem nitelik 
açısmdan dallanıp budaklanmakta, artmaktadır. Bu da şehvetlerin 
devamlı surette bir gelişme ve değişine hali içerismde olduğunu 
göstennektedir. Bunun için İslâm bunlara hanîfî ve gelişmeci bir gözle 
bakmakta ve eşyadaki gelişme ve yenilenme sevgisini insandaki 
şehvetlerin en başta geleni ve en köklüsü olarak belirlemektedir. Kur'an 
insanî şelıvetierin başhcalanııı şu âyetmde belirtmektedir: " a?J 

A ' r a f ( 7 ) : 8 0 . 
A ' r a f ( 7 ) : 8 l . 
A'raf(7) : 3 1 . 
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LJUİI t>:^ jılj U iJ I iUaJl ^lı» l i l l j d j j a J l j ' , "Nisâyo, henîne, kantar 
kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlara ve develere, zirai mahsule karşı 
şehvet sevgisi beslemek insanlara süslü gösterildi. Bunlar dünya 
hayatının metâsıdır. Oysa gidilecek yerin en güzeli Allah 
katındadır. "̂ ^̂  Bu âyet müteşâbih âyetlerden olduğu için te'vilinin 
akla ve objektif hakikate uygun olarak yapılması gerekmektedir. 
Binaenaleyh âyet üzerine şu tespitleri yapmak mümkündür: 

1- Âyette insanlar anlammda "en-nâs" (o-^l) lafzı kullanılmaktadır 
ve "inşân" lafzmm çoğulu olan nâs lafzı da akıllı olan tüm erkek ve 
dişileri içine almaktadır.^'^ 

2- "Şehvet sevgisi" (hubbü'ş-şehevât=^ s^). Şehvetler bilinçli 
istekler ve arzular olduğu için "süslü gösterildi" anlammda "züy-yi-
ne" (CBJ) Mi, meçhul formda kuUamhıuşür. Çünkü önemli olan failden 
çok fiilin kendisidir ve süslü ohnak insanlann rağbet edip arzuladıklan 
bir husustur."'* 

3- Âyette altı adet şehevâta yer venüniştir ve sırasi)'la şunlardır: 
l.nisâ, 2.benîn, 3.kantar kantar altuı ve gümüşler, 4.nişanlı atlar, 
5.hayvanlar ve ö.ekinler. Mezkûr şehvetler sayıldıktan sonra "bunlar 
dünya hayatının metaldir" denihmşfir. Bu ifadede geçen zâlike 
şehvetlere işaret etmektedir. "Metâ'" kelimesi ise kendisinden biı- süre 
faydalamlan, smısıkı sanlarak sahip ohnaiım arzu edildiği her şeyi içine 
almaktadır. "Mut'a" kelimesi de aynı kökten gelmekte ve bir süreliğuıe 
yararlanmak anlamım taşunaktadır. Âyetin sonunda ise "oysa gidilecek 
yerin en güzeli Allah kalındadır" denilmekledir. 

Şimdi de sormak istediğimiz soru şudur: Acaba âyetteki "nisa" 
kelimesinden maksat erkeklerin eşleri midir? Yani kadm anlammdaki 
"imrae" kelimesinin çoğulu mudur? Aym şekilde âyetteki "benin" 
kelimesinden kasıt da oğullar, erkek çocuklar nudır? 

Al-i İmran ( 3 ) : 14. 332 

" ' Bkz. Hucurat ( 4 9 ) : 13. 
Bkz. Yunu.s ( 1 0 ) : 24 ; Nur ( 2 4 ) : 31 ; Nahi ( 1 6 ) : 8. 
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"Nisa" kelimesinden maksadm kadmlar olduğu söylemyorsa o halde 
neden âyette "erkeklere süslü kılındı" anlammda "lüyyine li'r-ricâl" 
denmemiş de "insanlara süslü kılındı" anlammda "züyyine li'n-nâsi" 
denmiştir? Hem sonra âyetin sonunda "bunlar dünya hayatının 
metaldir" ifadesi, kadmm da yiyecek, içecek, ev, araba, ayakkabı vb. 
gibi bir ilitiyaç maddesi olduğunu mu ifade etmektedir? İşte bu yanlış 
anlayış, rolleri itibariyle falcıhlerin ve müslümanların kadma karşı bir 
çeşit meta ve eşya gözüyle bakınalanna ve onlara karşı bu şekilde 
muamelede bulumualcinna neden ohnuştur. Yine âyette yer alan \e hep 
erkek çocuklar olarak anlaşılan "benîn" de bir çeşit metâ mıdır? Bu 
insanlann ot ve haja'anlara atfedihneleri nasıl mümkün olur? Dalıa önce 
de ifade edildiği gibi "nâs" deyişi hem erkek hem kadın bütün msanları 
ihtiva eden bir kavramdır. Bu dummda nasıl olur da kadmlar. kadmlan 
arzulayabılirier? Cüısî arzulamı (garîze), şehvetlere müdalıil olmadığı 
da bilinmektedir. Nitekim şehvetler kabaca, fitrî gereksinmeleraı ifa 
edilmesindeki birtakım araç ve edatlarken, fitrî ilitiyaçlar insanın 
fizyolojik bünyesmdeki unsuriardır. 

Bu açıklamalardan sonra âyet hakkmdaki yaygm tefsırm objektif 
hakikate uygun ohnadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Nisa ve benîn 
keUmeleri, mecazi anlamda kullamUnaktadıriar ve hakiki anlamlan da 
tamamen farklıdır. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi nisa kelimesi 
Arapçada "ne-se-e" ful kökünden gelmekte olan nesî' kelimesinin 
çoğul formudur. Nesî' keUmesi, "geciken, sonradan olan, taahhür 
eden, yeni olan, yenilenen" gibi anlamlan taşmıaktadır. Şu halde nisa 
kelimesi, hem kadm anlamındaki imra'e keümesinin hem de nesî' 
kelunesinin çoğuludur. Dişilerin nisa olarak ismılendınhuelen oıılamı 
yaratılış itibariyle erkek cinsinden taalılıür ohnalan, daha sonia 
yaratıbııalan sebebiyle ohnuştur. Nitekim bu tespiti aşağıdaki âyet 
açıkça ifade etmektedir: " â^j '^^h ı> I^AÎ ljil ^ u î l^ı b 

ı ^ " ^ ''Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ondan da eşini 
var eden Rabbinizden korkun. ""^ Âyet burada nesnel bir dummdan, 
canlı kâinatta hayatia buluşan varlığm başlangıcmdan söz eünektedir ve 

' " N i s a ( 4 ) : l . 
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bu aşamada varlık tek hücrelidir, dolayısıy'la da erkeklik ve dişilik 
kanşık haldedir. Tek hücreli bir varlık içüı de eşleşme söz konusu 
değildir, zira onun üremesi bölümne yoluyla gerçekleşmektedir. Erkeklik 
ve dişilik canlı kâinatm gelişimiyle beraber ortaya çıkmıştır ve bu 
durumu insanda bütünüyle gözlemlemek mümkündür. Nitekim 
erkekteki sperm canlısı, hem erkeklik hem dişilik ihtiva ederken 
kaduidaki yumurtacık sadece dişilik özelliğini ilitiva etmektedir. 

O halde altı adet şehevâtm sayıldığı âyette ilk sırada yer alan ve 
kadm ve erkek her insanm ortaklaşa arzuladığı "nisâ"nm "kadm" 
ohnadığı açık olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim "nisa" keümesiııden 
kastedilen şey bizim bugün "moda" dediğuniz yeni ve sonradan çıkan 
eşya ve metadır. Buna göre üısaıı, yeni çıkan her türlü ınetayı 
arzulamakta ve ona rağbet eünektedir. Dalıa da ötesi biz bu şehvetuı, 
her türlü yem kıyafet, araba, vb. eşyaya duyulan sevgi ve rağbetm 
üretimdeki sanayi gelişiminin altmda gizlendiğini gömlekteyiz. Nitekim 
bu şehvet olmadan her tür yeni eşj'anm üretiminin düştüğü açıkça 
biUranektedir. 

Âyette geçen "benîn" keUmesi ise Aı-apçada bir yerde saha 
durmak, ikamet etmek anlammdaki "be-ne-ne" {o^ tül kökünden 
gehnektedir. Nitekim Araplarda erkek evlenince haıunuyia ikamet eder 
ve ona ayn, müstakil bir çadır bina edilirdi. Oğul anlamma gelen "ibn" 
kehmesi ise doğurtmak, doğmasını sağlamak anlammdaki "benû" 
kökünden türemekte ve çoğulu da "ebnâ'" gebnektedir. Şu halde 
şehevât âyetinde geçen "bent" keUmesi "bir yerden ayrılmamak ve 
ikamet etmek" anlamıyla evlerin ve binaların özelliğini y'ansıünaktadır. 
Nitekim aşağıdaki âyet de aym anlamdadır: " ^ 1 CsS^j cM'" , 
"Mal ve benûn dünya hayatının zinetidir. Gei'çekten de "benûn" 
kelimesi erkek evlat değil, evler ve buralar gibi gayri menkul, taşumıaz 
mallar demektir. Âyetteki "mâl" ise insanm salıip olduğu nakit paralar, 
değiştirilebilir maddeler gibi her türlü varlığı ilitiva eden bir kavramdır. 

" ' K e h f ( 1 8 ) - . 4 6 . 
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SONUÇ 
j j J U l l VI t i l U U j l U j 

"Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. ""^ 
Teennî ve dikkatle yapılan bu ar2iştımıa vesilesiyle ve aklın basiretli bir 
anlayışla çahştınknası sayesinde açıkça ortaya çıknuştır kı Hz. 
Muhanuned'in (sav) risâleti sadece miladi yedmci asırdaki Arabistan 
Yanmadası için değil, aksine bütün âlemler için bir ralmiettır. Yme 
manalann derin tefekkürü sayesinde anlaşılmışür kı; "Allah. Kâinat ve 
İnsan" varlığmda yer alan şümullü bakış açısmm teiııellen Hz. 
Muhammed'in (sav) nübüvvet ve risâletmm muhtevası içmde 
bulunmaktadır. Asırlar boyunca üzerinde dakik ve lıassas bir inceleme, 
araştırma ve düşünme ameliyesi gerçekleştimieden eşanlamlı 
(müterâdifât) olduklan söylenen kimi kavramlaruı farklı anlamlarda 
olduklan bu çalışmanm ortaya çıkardığı bir başka sonuçtur. Bunlar 
arasmda özellikle nübüvvet, el-kur'ânü'l-mıı'ciz, müteşâbih, risâlet, el-
kitâbu'l-muhkem, tafsîlU'l-kitâb gibi kavramlar arasmda açık farklar 
keşfedihniştir. Ayetler ister muhkem ister müteşâbilı olsunlar hepsi de 
Allah Sübhanehu ve Teâlâ tarafindan vahyedilmiştir. J^^ 4)^1 ^ J H ' J 
fi^ J j i U ;_HUİ1 j j u i î ' ^ "Kendilerine indirileni insanlara açıklayasm 
diye Zikr'i .sana Biz indirdik."''^ Zikr, apaçık Arap diliyle dizihuiş 
lügavî sigarun adıdır. Bu anlamda Zikr'm inzal edilmesi Kitab'm 
bütünün inzal edilmesidü': "Hükünı ve Kur'an". Bunu şu âyetlerde 
okumaktayız: " ^ j ^ «liijjl , "İşte böylece onu sana Arapça 
bir hüküm olarak inzal ettik. ""^ Uja »ülji i U " , "Biz onu sana 
Arapça bir Kur'an olarak inzal ettik v^j ̂  LÜ^J... 

W , "(Bu Kur'an) tafsîle'l-kitâb olarak indirilmiştir Âlemlerin 
Rabbinden geldiğine şüphe yoktur. "'''^ 

Bilimsel aydınlanma ve felsefî derinük Allah Sübhanahu ve 
Teâlâ'mn birliğini (ehâdiyyet) ve kâinatm diyalektiğini (sünâiyye) 

"'Enbiya (21) : 107. 
"'Nahl(16) :44. 

Ra'd (13)-.37. 
'•""Yusufda):!. 

Yunus (10) : 37. 
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keşfetmiştir. Böylece şek ve şüphe zanlanrun bütün çeşitlenne ait 
düğümleri bir bir çözmekte ve Seküler Batmm altma mızasmı koyduğu 
bir asırda bilimsel ilerlemeler zihinleri etkileyerek ve akıllan cezbederek 
yakînî bilgiyi ortaya çıkarmaktadır. Evet şu gerçek kesinlikle ortaya 
çıkmıştır ki; Allah tektir (ehâdî), evren ise diyalektik (sünâî). Buna bağlı 
olarak da evrende ve insanda cedel yasalan tamam halde 
bulunmaktadır. Eşyarun Allah'ı teshili eünesınm ve bir halden bir hale 
geçişin, değişim ve gelişirmn eşyamn omurgası olarak değerlendirilişınm 
ne demek olduğu bu sayede tam olarak anlaşılmaktadır. 

Aym şekilde şu da açıkça ortaya çıkmıştır kı; Allalı insardaıa Ümmü'l-
Kitab'ta teşrînin bizzat kendisini, yanı aynmı değil, hadlerini büdinniştir. İşte 
bu noktadan harekede de son risâletin evrensel olnıasırun ve onun bütün 
zamanlar ve mekanlar için geçerh olnıasuiııı ne anlama geldiği tezalıür 
etmekledir. Umûmî Furkan ıstilahıyla bütün dünya insanlarına miışterek 
ahlak kurallan getirilmiştir. Bu da Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya ve Hz. 
Muhammed'e gelen Furkan'dır. Ne var ki Hz. Mulıamnied'e (sav) takvanın 
daha fezlasım arzu edenler için Husûsî Furkan da verilmiştir. 

" Luj ı » U ^ « . U . L c i i u VI iy j u j İ İ I U ^ I k j p u V I Ü ^li^ J 
ı—ıl I ı i t il İ l i ı j ü İl i clıLılj j aS j j 

"Allah katmda din, İslâmdır. Kitab verilmiş olanlar kendilerine 
ilim verildikten sonra sadece aralarındaki aşırılıktan dolayı ihtilafa 
düştüler. Kim Allah'ın âyetlerine küfrederse (haberiniz olsun ki) 
Allah şüphesiz hesabı çabuk görendir. "'''^ 

Ayette geçen "dîn" kehmesi boyun eğmek, itaat etmek anlamına 
gelen dâ-ne ( J - ^ ) fiil kökünden gehnektedir. Şu halde dm, itaat etmek 
demekür. Borç anlamma gelen "deyn" kelmıesi de ayın kökten ttirer. 
Çünkü bu dummda da borçlunun alacaklıya itaati ve ona bonın bükme 
zoranluluğu söz konusu ohnaktadır. Şehir ve şehirlilik anlammdaki 
medîne ('^^^) ve medeniyet ("S^J^JI) kelmieleri de ayav. kökten gehı- ve 
emir sahiplerine, yerleşik bir nizama itaat eûııe anlamım ifade eder 
İslâmî anlamda dîn kelimesi, insanm hayvanlar âleminden yükselip 
Allalı'a boymı eğmesine ve kendisine mh üflemnesüıin itaati zonmlu 

' A I - İ İmran ( 3 ) : 1 9 . 
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kılmasına işaret etmektedir. Bu ilâlıî bağışm işlemesiyle insan gelişmekte 
ve varlık kanunlarım tedricî anlamda tanıması ıieticesmde medenî ve 
şehirli hale gelmektedir. Bu gelişme -şuurlu bir içtimaî ve iktisadî 
ihşkilerin var olabihnesi için- bir teşrîye ilitiyaç duymaktadır. İşte bunun 
için vahiy yani ruh, varlık kaiıuıılarmı ihtiva etmesi için nübüvvetle: 
teşrîyi ihtiva etmesi için de risâletle göndenhniştir. 

İslâm kelimesi ise "salim oldu, selâmete erdi, güven ortamına girdi" 
anlarmııdaki sedi-me ((»^ fiü kökünden gelmektedir. Selâmet, insanın eziyet 
edici şeylerden güvenlikte olması demektir. Bu açıdan İslâm uısaiıı her türlü 
ayıp ve noksanlardan uzak mtaıı ve onu selâmet ve güvene çıkaran saf 
(Mlıâlis din anlamım taşır. Dikkat edhrse bu, "boyun eğmek" anlammdaki 
"istislâm" (j»;>Uiij'VI) demek değildir. Nitekim Allalı Teâlâ " c^A^ ^^Mj 

"Rabbim bizi Senin için muslini eyle'"'''' âyetinde müslimeyn uhdesini 
kullanmakta, ama müsteslimeyn dememektedir. 

Din, bir cins isimdh" ve önceki dinlere ilaveten bütün dinleri içine 
alan bir kavramdır. İslâm önceki dmleri de kapsadığı içm mutlak 
anlamdaki "din" terimi, İslâm Dinuu karşılar. Gerçekten de İslâm bütün 
dinlerin en kuvvetlisi ve en açık olamdır. Çünkü İslâm, kâinatı düzene 
koyan umumî kanunlarla tariliin gelişmeci hareketini yansıtan 
peygamberlere ait kıssalan üıtiva eden dindir. İşte bütün bu hususlar 
Kur'an'da yer almakta ve "nübüvvet" kısmı olarak bızmı karşmııza 
çıkmaktadır. Buna göre varlık kanunlarım anlayıp kavrayan bir kimse 
onlan kendi yaranna kullanma imkamıu da elde eünektedir. Yine İslâm, 
nübüvvet kısmı içerisinde müstakim tarafa sahiptu-. Bu taraf ise hadler 
(hudûd) olup sabU naslar olarak karşımıza çıkarlar. Buna mukabil bir 
de değişken yani hanîfi taraf vardır ki bu da, değişken ve nisbî olan 
insanî anlamayı temsil eünektedir. Bu bakış açısmdan hareketle bizler 
Nebî'nin (sav) "(J« j i u ı .^iJU. j ^ j AJ!^\ AjiuaJLı daJ'ySen 
müsamahakar haniflikle gönderildim. Kim benim sünnetime muhalif 
olursa bilsin ki o benden değildir"''"''* sözünün ne anlama geldiğmi tam 
olaı-ak anlayabilmekteyiz. 

'•"Bakara ( 2 ) : 128. 
""Ahmed V, 266; VI, 116,233. Aynca bkz. Buhârî, îmân 29;Tirmi/î, Menâkılı 32.64 -Mm^Ğ 1,236. 
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islâmda talcvaran üç boyııü-i vardır ve bu boyudamı hepsi de uısan 
davramşlarma özgü hususlardır; 

FERDÎ TAKVA: İbadetlere son derece riâyet eünek olup fertleruı 
hepsini ayn ayn ilgilendiren bir dunundur. Sözgelüııi msamn kıldığı 
namaz ve tuttuğu oruç buna örnektir. 

İCTİMÂÎ-AHLÂKÎ TAKVA: Zekat ibadetine ek olaıak 
müslümamn başkalanyla olan ilişkilerinde vasiyetlere (vasâyâ) -aJılaka-
bağlı obııasım ifâde eden takva çeşididir. 

TEŞRİÎ TAKVA: Müslümanuı Allalı'm lıadlen çerçevesmde teşrîye; 
teşrî lıadler dalıilinde de mevcut örflere bağlı kabıasıdır... Bütün bu hususlar 
insan fitraüyla ve tabiat kanunlanyla son derece uyaımlu esaslardır. 

Şimdi de ... dinin devletten aynhnası demek olan laiklik tezi üzermde 
durmak istiyoruz. Bir defa bu tezuı Avmpa'da kalkınma asrumı 
başlarmdan itibaren ortaya çıkıııay'a başladığımn altı çizihnelıdır. 
Nitekim modem bilimin ortaya koyduğu keşiflerle Tevrat'ın kâinat 
hakkında söyledikleri arasmda açık bir çelişki göriilüyordu. Buna 
ilaveten Tevi-at'la İncil'in getirdiği hususlar da tarilısel olduğu ıçm Musa 
şeriatmda meydana gelen donukluk karşısında bu söylem ortaya 
çıkmıştı. Gerçekten de Hz. Musa'nm getirdiği şeriat, aynî bir şeriatt). 
Bu açıdan Batı içm laiklik gibi bir talep, insanm gelişimine uygun ve 
yerinde olan bir hareketti. 

Avrapa'dan ithal fikirlere ve mallara muhtaç bir hayat yaşamaya 
alıştığuraz için bu laiklik teziyle çabucak bütünleştik ve bu hareketin 
birtakım objektif şartlann bir ürünü olduğunun bilmeme ulaşmaksızm 
etrafında çeşitli gürültüler kopararak pek çok laflar ettik durduk. Ne 
yazık ki bu güriiltüler kopanlırken laiklik söylemiıün hem destekleyicisi 
hem de karşıtı olan taraflamı, geri kahıuşlık kısır döngüsünden çıkma 
adma bu ümmete ve bu ümmetin mhuna uygun tarzda fiküler üreünek 
Kitab-ı Kerim'i inceleyip araştırinak ve onu yeniden konuştunııak içm 
gerçek bir ihııî gayret gösterdiği söylenemez. Asimda çöküş birtakun 
tezleri hatalı da olsa Mutezile'nin silinmesiyle ve eserleraıin pek 
çoğunun yok edilmesij'le başlamaktadır. Bu yaklaşmun sonucunda, 
ortaya atılan yeni fikirler, tezler ve çağdaş İslâmî davranış şekillen hep 
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Araplann ve Müslümanlann neredeyse geri kalmalarma sebep olan bir 
çeşit tuzak olarak değerleııdinlnüş ve reddedilımştir. Bu anlayış bizim 
kendi ellerimizle cehaleti kazanmaımza ve arılamamı modem bilunlerin 
ilerlemesiyle doğm orantılı olarak ilerlediği gerçeğuü dikkate ahnadan 
selef ahmlenmizin bize bıraktıklanm sadece geviş getirerek tekrar 
eüneyle yetuımemize neden olmuşmr. 

Şu halde basiretli bir İslâmî anlayış açısmdan dinin devletten 
aynlmasmm ne anlama geldiğine bir bakalmı: 

Bilimsel araştırmaya önem vemieyen, eğitim-öğretmı yöntemlerinin 
gehştirihnesine ilgi duymayan; iürıi buluşlarla hayatı bağlantılı hale 
gednueyen bir devlet. Böyle bir devlet için siyaset yapmada somut 
istatiksel veri ve belgelerin lıiçbir etkisi ve değeri yokmr. Bu devlet göz 
boyamacı ve yalan-dolan üzerine kurulu bu organizasyondur. 

- Teşrîde esnekliği ohnayan, başka deyişle hamfî olmayan biı-
devletin elbette teşrî alanı da gelişmeye kapalı, aynî, sııurh (haddî) ve 
donmuş bir yapıdadır. Ortaya konan yeni bir teşrî hakkmda çoğu 
vatandaşlann hemfikir ohnası bu devleti İnç ilgilendımıez. Buna bağlı 
olarak söz konusu devlet teşrî alanındaki bilgilerin gelişmesinin etkisine 
karşı da duyarsızdır. Onu etkileyen ve ilgilendiren tek şey. baskı ve 
otoritesüün devam etmesi, keyfmce hareket eünesinin sürgit olmasıdır. 

- Furkâm, vasiyetleri yani ahlâkı değerleri nazan itibara abnayan 
bir devlet. Yalancı şalıitiiğe, insanlamı haksız yere öldüriilmesine, 
ftıhşiyatm yaygınlaşmasma ve ticarette standartlara nâyet edilip 
edihnediğine aldırmayan duyarsız ve yoz bir de\'let. 

- İnsan fitratına AUalı Teâlâ tarafindan ekilmiş estetik anlayışlara değer 
vemieyen bii' devlet. Bu devlet şiir, resim, yonüna sanaü gibi edebî alanlara 
karşı ilgisiz olduğu gibi sportif laahyetiere karşı da duyarsızdır. 

Şimdi böyle bir devlette dinin devletten aynbıuş olmasıyla, obnaması 
arasmdaki fark üzerinde ciddi anlamda düşüımıek gerekmektedir. 

Ancak bazılan bizim yaıkanda sıraladığmnz noktalara karşı dinin 
devletten aynhnasınm sadece ibadetler alanında mümklin olamayacağını 
ileri sürebilirler... Buna cevabmuz Nebî'nin (sav) ibadetler konusunda 
teminat olarak yeterli olacağı gerçeğidir. Çünkü Rasûlüllah efendimizin 
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ibadetlerin yerine getirilmesi için zor kullandığı veya herhangi bir 
kimsemi! namaz kılıp kıhnadığmı gözetlemesi içm herhangi bınni 
görevlendirdiği konusunda hiçbir bilgiye salnp değiliz. Gerçekte Hz. 
Peygamber (sav) terbiye yöntemi olarak tergîb ve terhîh usûlünü 
kullanmış, sulta gücüne dayalı otonter bir üslûp kesinlikle 
benimsememiştir. Çünkü ibadetler kişi ile Rabbı arasmdaki bir bağdan 
ibarettir... O halde devletin butiğin görev ve soamıluluğu, msanlann 
kolaylıkla ibadet edebilmelerini sağlamak, ibadetleri saygı ve hünnet 
gösteriknesi gereken unsurlar haline getirmek ve onlarm terkedilmesme 
teşvik edici ve cesaret verici ohnamaktır. 

İslâm Dini insan fitraüyla özdeşleşen ve onımla uyum içensinde olan 
hanîfî, esnek bii" dindir. İslam, Allah'm lıadleri dahilmde insan kökenli 
teşrîye, maddî beyyinelere ve icmaııın sahili bir şekilde anlaşılması 
doğmltusunda çoğunluğun teşrî alanındaki görüş birliğine dayanır. Tabı 
buradaki ianadaiı maksat zaman ve mekanı nazan itibara almayan mutlak 
icma değüdir. Binaenaleyh "âlimlerin çoğunluğu i ama etti" (ecmea 
cumhûru'l-ulemâ) şeklindeki meşhur söz isabetsiz olarak anlaşılmakta, 
bütün zaman ve mekanlarm aynılığı gibi biı- zaafi beraberinde getimıektedir. 
Böylece fakiMo-e ait fikirle dondurahnakta ve soni'adan gelen nesiUaın 
çabası daha baştan kınlnıaktadır. Aslında bu yapılırken Allalı Teâlânın şu 
âyeti hiç de düşünülmemektedir; " V j U U ciık :a 4 j Lilü 

(jjLaj I j lS Uc j j k i ? ' ^ "Onlar bir ümmetti gelip geçtiler. Onların 
kazandıkları kendilerine, .sizin kazandıklarınız da size. Onların 
yaptıklarından siz sorulacak değilsiniz 

Son söz makammda ise Dr. Muhammed Şelırûr'un kitabmın giriş 
kısmmda delil olarak kullandığı Allalı Sübhanehu ve Teâlâ'mn şu 
âyetinden daha üstün bir başka söz ohnasa gerek; 

"L_Lİİİ 4JI J c j K J İ < I L İIL) VI J jâJ İ r-nU\..i U V I Aıjl j l 

"...Ben sadece gücüm yettiği kadar ıslah etmek istiyonu,. . .mı 
başarmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Yalnız O'na dayardım v 
yalnız O'na yönelirim. "^'^ Sadakallâhülazîm... 

^' '*Bakara(2 ) :141 . 
'•"^Hud (11) : 88. 
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El-Kitâb = Nübüvvet + Risâlet 
Nübüvvet = Müteşâbih Âyetler + Mulıkem ve Müteşâbih Olmayan 
Âyetler 
Risâlet = Muhkem Âyetler 
Müteşâbih Âyetler = el-Kur'ânü'l-Azîm + es-Seb'u'l-Mesânî 
Muhkem ve Müteşâbih Olmayan Âyetler = Tatsîlü'l-Kitâb 
Muhkem Âyetler = Ünmıü'l-Kitâb 
el-Kur'ânü'l-Azîm = el-Hadîs (el-Hakk) Âyât Beyyinât 
es-Seb'u'l-Mesânî = Aksene'l-hadîs 
Tafsîlü'l-Kitâb = el-Kitab'nr Muhteviyatmı Şerheden Âyetler 
Ümmü'I-Kitâb (ellezî beyne yedeyhi) = 

1- İçinde ibadetlerin bulunduğu hadler 
2- Umûmî ve Husûsî Furkân (Vasiyetler) 
3- Aşamalı Hükümler 
4- Zartî Hükümler (Âyât Mebniyyât) 
5- Teşrî Olmayan Umûmî Talimatlar 
6- Teşrî Olmayan Husûsî Talimatlar 

el-Hadîs (el-Hakk) Âyât Beyyinât = Levh-i Mahfuz + İmâmün 
Mübîn 
Levh-i Mahfuz (Kur'ânün Mecîd) = Varlığı Tanzim Eden 
Kanunlar 
İmâmün Mübîn = el-Kitâbu'l-Mübîn -ı- Kitâbun Mübîn 
el-Kitâbu'l-Mübîn = Ehsene'l-Kasas (Tarih Kanunları) 
Kitâbun Mübîn = Tabiattaki Cüz'î Kanunlar (Tabiat Olaylarının 
Düzeni eımıesi) 

ez-Zikr = Muhtevası dikkate alınmaksızın el-Kitab'ın tamamına ait 
olan ve kendisiyle ibadet yapılan lügavî ve sesli sîga. 
el-Kitâb = Hz. Musa ve Hz. İsa'ya nispet edildiğinde sadece teşrî', 
yani risâlet. 


